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Utvärdering av grafiskt användargränssnitt

Robert Johanson (robert.johanson@swipnet.se)

Sammanfattning

Detta examensarbete studerar den interaktion som sker mellan domänexpert och
domänspecifik datorapplikation. Jag har studerat ett användargränssnitt i ett program
för frekvens- och radionätsplanering (WRAP Win) som har utvecklats av Enator
Communications AB.

Huvudsyftet med studien har varit att studera vilka egenskaper i ett domänspecifikt
användargränssnitt som påverkar interaktionen.

För att behandla min problemformulering så har jag genomfört tre undersökningar:

- en intervjuundersökning av programmets användare för att studera det
domänspecifika innehållet i användargränssnittet.

- en egen utvärdering av användargränssnittets stil, d v s utseende och känsla.

- en egen utvärdering av manualen till systemet.

Jag har kommit fram till en del sådant som kan stödja eller försvåra för användaren i
interaktionen. Det är dock oftast en fråga om avvägning. En egenskap som är positiv i
en viss bemärkelse kan vara negativ i en annan. Det som är bra för en domänexpert
kan också vara dåligt för en annan.

Nyckelord: användbarhet, domänspecifik, grafiska användargränssnitt, domänexpert,
Människa-datorinteraktion.
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1 Introduktion
Utveckling av domänspecifika datorapplikationer med generella, generiska mallar
som grund kan ge vissa problem, enligt Gulliksen (1996). För stort cognitive
workload, d v s för mycket stimuli att hålla reda på för användaren, kan ge problem
med effektiviteten i användandet. Höga utvecklingskostnader kan bli en följd av att
för enkla utvecklingsverktyg används. Utvecklare och programmerare behöver
egenkonstruera mycket på grund av att deras verktyg är utvecklade för generellt bruk
och inte anpassade för den specifika situationen och den specifika domänen.

I föreliggande studie, som är ett examensarbete på det Systemvetenskapliga
programmet, kommer jag att studera ett domänspecifikt användargränssnitt som har
domänexperter som användare. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur olika
egenskaper i ett domänspecifikt användargränssnitt påverkar datorinteraktionen.

Den litteratur som jag har studerat fokuserar på utvärdering av grafiska
användargränssnitt och de metoder som bör användas för utvärdering i den iterativa
designprocessen. Min studie fokuserar istället på den interaktion som sker mellan
användare och domänspecifik datorapplikation.

Arbetet utförs på Enator Communications AB i Linköping, som är ett bolag inom
Enatorkoncernen. I bilaga 1 presenterar jag bolaget och dess affärsenheter.
Programmet vars användargränssnitt som jag kommer att titta närmare på heter
WRAP Win och används för frekvens- och radionätsplanering. Programmets
användare finns inom Enator och försvaret. Nedanstående citat sammanfattar de
behov Enator har på ett bra sätt. Citatet är taget från den arbetsbeskrivning som jag
fick från Enator när jag började (bilaga 2, sid 1).

”Det finns ett behov av att granska användargränssnittet i programmet för
att

• kontrollera logik och stringens i användarkommandon och
presentationer

• identifiera brister i funktioner och egenskaper vilka försvårar
användarnas inlärning och utnyttjande av programmet.”

Dessa behov kan tillgodoses med hjälp av någon form av utvärdering av
användargränssnittet. Utvärdering av användargränssnitt är en avgörande del  i
designprocessen menar t.ex. Löwgren (1993), Lif (1998a) och Allwood (1998).
Enligt Löwgren (1993) tjänar utvärderingen två huvudsyften. Det ena är att
avslöja användbarhetsproblem och i samband med detta få idéer om hur
användbarheten kan förbättras genom omdesign av programmet. Det andra är att
mäta om systemet uppfyller de användbarhetsmål som satts upp för
programmet.

I nästa kapitel ger jag en bakgrund till problemformuleringen. Jag presenterar
några viktiga övergripande teoretiska perspektiv, diskuterar begrepp och
presenterar det domänspecifika program som jag skall studera.
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2 Bakgrund
I detta kapitel definierar jag först olika begrepp. Därefter presenterar jag den
programvara som jag kommer att analysera i detta arbete. För att få ett mer
övergripande teoretiskt perspektiv så kommer jag sedan att sätta in
utvecklingsprojektet för programvaran i ett systemvetenskapligt och
kognitionsvetenskaplig perspektiv. I kapitlet MDI-perspektiv beskriver jag begreppen
användargränssnitt och systemtjänster samt förhållandet mellan dessa. Därefter
presenterar jag tre beskrivningar av användbarhet, som är ett centralt begrepp inom
Människa-datorinteraktionen, MDI. Följande kapitel beskriver några av de
användarstöd som finns förutom det grafiska användargränssnittet. Användarstöden
kan underlätta utförandet av användarens arbetsuppgifter. Slutligen presenterar jag en
kategorisering av användares kunskaper i tre olika dimensioner samt beskriver hur
olika former av utvecklingsprojekt kan knytas an till domänkunskap.

2.1 Definitioner
I rapporten kommer jag att använda en del begrepp. För att klargöra vad jag menar så
definierar jag dessa nedan.

Domän – ett specifikt kunskaps- och arbetsområde, t.ex. sjukvården eller frekvens-
och radionätsplanering, sk. Spectrum management.

Domänspecifik – tillhörande kunskaps- och arbetsområdet.

Generisk datorapplikation – är en datorapplikation som är mer generell i sitt
användningsområde, t.ex. ordbehandlare. Den kräver inte så stora domänkunskaper av
användaren. En användare behöver inte vara språkvetare för att kunna ha nytta av en
ordbehandlare, eller statistiker och matematiker för att ha nytta av ett kalkylprogram.
Detta begrepp är motsatsen till avgränsad domänspecifik datorapplikation.

Avgränsad domänspecifik datorapplikation – är en datorapplikation som är avgränsad
av den domän som den är utvecklad för. Applikationen behöver på intet sätt vara
trivial för att den är avgränsad, men endast användare med domänspecifika kunskaper
kan utnyttja programmet på det sätt som programmet är tänkt att utnyttjas.

2.2 Presentation av WRAP Win 3.0
Enator Communications AB har utvecklat applikationsprogrammet WRAP som
används för frekvens- och radionätsplanering s k spectrum management. I
nedanstående kapitel presenterar jag en definition på spectrum management samt
exemplifierar begreppet. Därefter beskriver jag de viktigaste funktionerna i WRAP
Win samt vad som är karaktäristiskt för användargränssnittet.

2.2.1 Spectrum management – ett maktmedel

Spectrum management definieras enligt Struzak (1996) som alla aktiviteter som är
relaterade till planering, allokering, användning och kontroll av
radiofrekvensspektrat (och geostationär bana). Alla spectrum managementsystem
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har tre mål, nämligen att framföra policymål, fördela de knappa resurserna i spektrat
samt att undvika konflikter.

Varje samhälle består av olika grupper, som var och en har sina intressen, mål och
synsätt på hur man skall använda och hantera spektrats knappa resurser, enligt Struzak
(1996). För de som redan har fått sina behov tillfredsställda är målet med spectrum
management att försöka bibehålla sin existerande status. Förändringar skulle hota
deras uppnådda position. För de som är nykomlingar och inte har fått den del av
spektrumet som de vill ha eller behöver för sin verksamhet är målet med spectrum
management istället att försöka förändra hur spektrumet är fördelat samt eliminera
sådana hinder som hindrar dem från att konkurrera.

De regler och bestämmelser som finns för spectrum management tenderar att
reflektera den relativa balansen av krafter i konkurrerande intressegrupper menar
Struzak (1996) vidare. Ju större behovet av att få del av spektrat blir desto mer
komplicerat blir spectrum managementuppgifterna.

2.2.2 Användarprocessen i spectrum management

I detta kapitel exemplifierar jag tidigare beskrivning av spectrum management genom
att beskriva några vanliga arbetsuppgifter som domänens användare kan ha.

Enligt den arbetsbeskrivning som jag fått av Enator kan vanliga arbetsuppgifter vid
frekvens- och radionätsplanering vara (bilaga 2):

• Teknisk planering av nya radiostationer - det finns många faktorer som måste
vägas in vid planeringen, t.ex. vilken typ av radiostation som skall utnyttjas,
vilken utrustning som skall väljas osv. Det finns också många olika
planeringsmoment.

• Omplanering av existerande radiostationer – om t.ex. en station måste flyttas eller
utrustning till stationen måste bytas ut.

• Administrativ hantering av planerade och existerande radiostationer - omfattar
t.ex. registerhållning, tillståndsgivning och framtagande av diverse rapporter.

Dessa arbetsuppgifter är mycket specifika för spectrum management och utförs av
t.ex. nationella telemyndigheter och radiooperatörer.

2.2.3 Funktioner i WRAP Win 3.0

Datorapplikationen WRAP Win 3.0 har två huvudsakliga användningsområden. Dessa
är:

• Frekvenshantering - stödjer nationell och regional frekvensadministration t.ex. vid
frekvenstilldelning, interferensanalys, internationell frekvenskoordinering,
konflikthantering samt planering av framtida tjänster.

• Planering av radionätverk – som t.ex. stödjer nätverksoperatörer, tillverkare,
entreprenörer och konsulter.

I programmet finns ett antal kalkyleringsverktyg och ett administrativt system. Dessa
presenterar jag kortfattat nedan. Nedanstående uppgifter baserar jag på
användarmanualen till systemet (Svensson, 1999).
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Coverage

För att beräkna radiovågornas täckning används verktyget “Coverage tool”.
Användaren kan välja en eller flera stationer när en täckningsberäkning skall utföras.
Sedan får användaren välja hur den aktuella beräkningen skall utföras. Alla tekniska
parametrar fås från projektet1 eller databasen2. När täckningsytorna beräknas tas
hänsyn till överföringsförluster hos varje sändare av intresse. Den mottagna önskade
signalnivån beräknas utifrån bland annat sändarens uteffekt, sändarens
antenndiagram, mottagarens antennvinst, mottagarens antenndiagram, filterförluster
och kabelförluster. Om det förekommer någon störande signal så tas också hänsyn till
sändarens spektrum-mask, sändar- och mottagarantennfilter och den erhållna
selektiviteten. Om användaren byter stations- och utrustningskaraktäristika så
upptäcks detta av programmet och nya beräkningar utförs. När beräkningarna är
utförda så kan ett godtyckligt antal nivåer av resultatet visas antingen på en två- eller
tredimensionell karta. Resultatet av beräkningen kan också visas i ett koordinatsystem
som en linje, tillsammans med en profil av terrängen i det aktuella området.

Interference

Interferensberäkningar är viktiga när nya frekvenstilldelningar görs av t.ex. nationella
telemyndigheter. Interferensverktyget kan utföra beräkningar av interferens3 mellan
stationer med olika tjänster och med samma tjänst. Verktyget beräknar interferens i
mottagare som uppstår när avlägsna sändare stör mottagaren. Telekonflikter4 hanteras
med ett särskilt verktyg (se Collocation interference nedan). Användaren kan studera
en station åt gången från två olika perspektiv; stationen kan vara påverkad av
interferens och stationen kan störa andra stationer.

Link performance

Med hjälp av “Link Performance tool” beräknas länkutförandet både för analoga och
digitala radiolänkar i olika frekvensband. Det finns ett antal olika funktioner för att
stödja planeringen av punkt-till-punkt- och punkt-till-multipunkt-radiolänkar i WRAP
Win 3.0. t.ex.  klarsignalsberäkningar (clearance calculations) i Coverage tool och
interferensberäkningar. Link Performance tool beräknar nivån på den erhållna styrkan
med hjälp av någon av de nio propageringsmodeller5 som finns i programmet.

                                                
1 I WRAP Win 3.0 arbetar användaren mot en projektfil.
2 WRAP Win 3.0 arbetar mot olika databaser t ex för plats-, stations- och utrustningsdata samt
geografiska data
3 Typ av störning
4 Telekonflikt kan uppstå när en sändarantenn står för nära en mottagarantenn. Termen är synonym
med samgrupperingsstörningar. Den engelska översättningen är Collocation interference.
5 Det finns olika propageringsmodeller för att beräkna utbredningen av radiovågor, t ex sådana som är
baserade på detaljerad terränginformation, ojämnheter och landtäckningsinformation eller statistiska
modeller. De olika modellerna har olika användningsområden.
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Spectrum viewer

Verktyget “Spectrum viewer” ger en visuell överblick av vilka delar av spektrat som
är upptagna på olika platser. Med hänsyn taget till utbredning i en geografisk region
så presenteras fältstyrkan eller signalstyrkan som en funktion av frekvensen.
Verktyget kan användas i valet av frekvens vid frekvenstilldelning eller för att spåra
en störande signal. Användaren kan sätta ut en testmottagare och flytta på denna med
markören i programmet. Diagrammet uppdateras då i realtid och de olika stationernas
värden räknas om. De kombinerade signalnivåerna från bidragande stationer visas i
diagrammet.

Collocation interference

Termen ”collocation interference” kan översättas med telekonflikt eller
samgrupperingsstörningar. Till skillnad från interferensverktyget som enbart beräknar
stora fälts interferens så beräknar ”Collocation interference tool”
interferenssituationer på platser med många sändare och mottagare. Verktyget
används särskilt där det finns många användare och serviceplatser och där multipla
oberoende radionätverk ”möts” under tillstånd med höga nivåer av interferens.
Beräkningarna används som vägledning för ändringar i frekvenstilldelning samt för
ändringar i platsens antennkonfiguration.

Frequency assignment

Med frekvenshanteringsverktyget kan användaren tilldela stationer frekvenser.
Frekvenstilldelning kan ske till stationer på icke existerande platser utan att
existerande tilldelningar behöver tas i beaktande. Tilldelning av nya frekvenser kan
göras också så att rådande tilldelningar tas i beaktande. Användaren kan också välja
olika strategier för att kontrollera valet av frekvenser över tillgängligt band. Verktyget
har tillgång till de utbredningsmodeller som finns inbyggda i programmet. Detta kan
användas i olika utvärderingssyften och strategier för frekvenstilldelning.

Administrativa systemet

Det administrativa systemet i WRAP Win 3.0 är uppdelat i de integrerade
administrativa funktionerna och de utökade administrativa funktionerna. De
integrerade administrativa funktionerna är en integrerad del av WRAP och
tillhandahåller ett antal olika standardiserade funktioner. Med funktionerna får
användaren stöd vid tillägg eller ändringar av stationer och utrustning. Det finns också
sök- och mätfunktioner för att söka upp vissa namn eller för att mäta avstånd mellan
olika punkter i terrängen.

De utökade administrativa funktionerna är utvecklade i Microsoft Access 97 och är
separata från övriga WRAP. Detta innebär att de kan användas som de är eller
modifieras av kunden efter önskemål. Ett exempel på en utökad administrativ
funktion är databasen för licenshantering.
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2.2.4 Användargränssnittet i WRAP Win

Användargränssnittet i WRAP Win 3.0 är mycket omfattande med olika typer av
presentationer i olika fönster. Det finns många funktioner och ett helt system enbart
för administrationen av användarprocessen vid spectrum management. I bilaga 3
illustreras några exempel på användargränssnittet.

Karaktäristiskt för användargränssnittet är också kartbilderna som kan presenteras i
koordinatsystem, som en tvådimensionell eller en tredimensionell karta. Programmet
präglas av hög interaktivitet.  På många ställen i användargränssnittet kan användaren
genom att flytta på markören (t.ex. med musen) få beräkningar utförda i realtid. Ett
verktyg som har denna funktion är ”Spectrum viewer”, där omberäkningar av
fältstyrkor kan göras av programmet allteftersom användaren flyttar på en mottagare
över skärmen.

2.3 Övergripande teoretiskt perspektiv
Jag skall i detta kapitel ge en liten överblick över de discipliner som studerar sådant
som kan vara relevant för min studie. Först beskriver jag en referensmodell för
systemutveckling. Utvecklingsprojektet för programvaran WRAP Win 3.0 placeras in
i modellen. Därefter ger jag en mycket kortfattad överblick över vad det
kognitionsvetenskapliga området studerar. I överblicken knyter jag bland annat an till
domänkunskap, eftersom detta ligger inom mitt problemområde. Slutligen presenterar
jag en definition av den tvärvetenskapliga disciplinen människa-datorinteraktion samt
beskriver hur begreppen användargränssnitt och systemtjänster är relaterade.

2.3.1 Systemvetenskapligt perspektiv

Den tidigaste versionen av WRAP kom cirka 1993 och var Unixbaserad. Programmet
har utvecklats för en internationell marknad, men kan anpassas efter avtal med kund.
Ingen specifik systemutvecklingsmodell har använts i utvecklingsprojektet WRAP.
För att få en översiktlig bild av var utvecklingsprojektet befinner sig så skall jag sätta
in det i en referensmodell för systemutveckling. Att jag sätter in projektet i en
referensmodell gör också att jag får ett mer generellt perspektiv.

En känd referensmodell för systemutveckling, SESAM-modellen tar hänsyn till hela
livscykeln av ett system enligt Standardiseringskommissionen i Sverige  (1989).

Modellens olika faser presenteras nedan.

• AU-planering (administrativ utveckling) - renderar i en AU-plan med hjälp av
uppdragsbeskrivningen.

• Uppdragsdialog – i en dialog med uppdragsgivare fastställs direktiv för arbetet.

• Diagnos – problem och målanalys görs och en grov systemstruktur växer fram.

• Verksamhetsanalys – renderar i en verksamhetsbeskrivning.

• Informationsanalys – ger datamodeller, funktioner, dataelementförteckningar och
flödesbeskrivningar.

• Systemutformning – ger systemspecifikation, dataelementkatalog, gränssnitt,
programdokumentation, systemdokumentation och utbildningsmaterial.
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• Provdrift – under denna fas tar man fram en förvaltningsplan, studerar systemets
säkerhet och prestanda samt kommer med utvecklingsförslag m a p dessa
aspekter.

• Generalisering – man tar fram spridningsplan, modifieringsanvisningar och
definierar systemkärnor.

• Spridning – under denna fas skapar man en utbildningsplan och lägger upp en
utbildningsdatabas, man skriver installationsdokumentation och beskriver
förvaltningsorganisationen.

• Lokal anpassning – för att anpassa systemet till lokala variationer gör man tillägg
i dataelementkatalogen samt tillägg av funktioner.

• Förvaltning och drift – man sätter upp en plan för installation och framtida drift,
rapporterar löpande hur driften fungerar samt dokumenterar förändringsönskemål.

Modellen används på ett iterativt sätt. Därför behöver inte en fas nödvändigtvis vara
helt avslutad innan nästa påbörjas. Utvecklingsprojektet WRAP kan placeras in i
livscykelns senare faser Lokal anpassning och Förvaltning och drift.

Lokal anpassning sker kontinuerligt i samband med att nya kunder strömmar till och
när gamla kunder har förändringsbehov. Anpassningarna kan gälla t.ex. geografiska
data och anpassningar i koordinatsystem. Kunder från andra länder kan ha andra
behov t.ex. av att informationen presenteras på ett annat språk.

Förvaltning och drift sker också kontinuerligt. Installation och framtida drift anpassas
till varje kund efter dennes önskemål enligt avtal som förhandlas fram. WRAP går
t.ex. att installera som enanvändarsystem eller som client-serverapplikation för större
organisationer.

2.3.2 Kognitionsvetenskapligt perspektiv

Enligt Eysenck (1993) studerar kognitionsvetenskapen hur information processas hos
människor. Bland annat studeras sensorik och perception, uppmärksamhet, minne,
språk och tänkande.

I detta kapitlet beskriver jag kortfattat några av dessa områden samt hur dessa kan
relateras till mitt problemområde.

Eysenck (1993) menar att studiet av uppmärksamhet kan delas in i fokuserad eller
selektiv uppmärksamhet och delad uppmärksamhet. Fokuserad uppmärksamhet är när
en människa utsätts för två eller flera olika stimuli och väljer att endast
uppmärksamma ett av dessa stimuli. Delad uppmärksamhet är när någon försöker att
göra två saker samtidigt. Huruvida detta går eller inte beror bland annat på hur
komplicerade sakerna är som personen försöker att utföra samtidigt samt hur mycket
träning denne har på att utföra sakerna.

I ett domänspecifikt grafiskt användargränssnitt tror jag att användaren ofta utsätts för
många olika stimuli i form av t.ex. olika fönster med information som finns framme
på skärmen samtidigt. Användaren kan fokusera sin uppmärksamhet på något, men
kan också bli störd av olika händelser i programmet. Då kan fokus förflyttas till det
störande momentet. En domänexpert kan ha mycket komplicerade uppgifter att lösa.
Å andra sidan så har domänexperten ofta tränat mycket på att utföra dessa saker.
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Minnet kan delas in i långtidsminne och korttidsminne eller arbetsminne enligt
Eysenck (1993). Långtidsminnet i sin tur delas ofta in i episodiskt minne, semantiskt
minne och perceptuellt minne. Det episodiska minnet berör personliga minnen och
specifika händelser. Det semantiska minnet berör kunskaper och fakta som kan
formuleras i ord. Semantiska minnen kan inte lokaliseras till tid eller plats.
Perceptuella minnen är t.ex. minnen av ansikten, lukter, smaker osv.

Domänspecifik kunskap är specifika kunskaper inom ett visst område och därför
tolkar jag det som att det lagras mest i det semantiska minnet. En domänexpert har
”stora mängder” domänspecifik kunskap.

Inom området språk studeras bland annat processer i läsandet, språkperception,
språkförståelse, språkproduktion och språkets påverkan på tanken och vice versa
enligt Eysenck (1993). Språk utgörs av både verbalt och icke-verbalt språk.

För att uttrycka domänkunskap tror jag att någon form av fackspråk används.
Fackspråket innehåller ord som förklarar specifika koncept för just den domänen.

2.3.3 MDI-perspektiv

Människa-datorinteraktion (MDI) är en tvärvetenskaplig disciplin som studerar
utvecklingen av interaktiva system för mänskligt användande samt de fenomen som
finns runt omkring detta enligt Löwgren (1993). Interaktiva system kan delas in i två
nivåer; systemtjänsterna och användargränssnittet. Figur 1 nedan illustrerar detta.

Löwgren (1993) menar att systemtjänsterna är de tjänster som systemet erbjuder
användaren. Detta skall ses ifrån användarens perspektiv, vilket innebär att
systemtjänsterna inte nödvändigtvis behöver vara samma som systemets funktioner.
Användargränssnittet är det som gör systemtjänsterna tillgängliga för användaren.
Användargränssnittet (sett ur användarens synvinkel) består inte enbart av datorn själv
utan också av användardokumentation, support o d. Systemtjänsterna bestämmer hur
väl systemet svarar upp till användarnas krav. Ett felaktigt användargränssnitt med
rätt systemtjänster kan vara irriterande och tidsödande för användaren. För företaget

Användargränssnitt

System- 
 tjänster

Systemets funktioner

Användare

Figur 1. Illustration av ett
interaktivt system (Löwgren, 1993,
sid 14)
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som användaren arbetar på kan sådana ”feldesignade” gränssnitt innebära stora
kostnader.

2.4 Några tolkningar av användbarhet
Användbarhet är ett centralt begrepp inom MDI. De definitioner av begreppet som
förekommer är generellt sett ganska lika varandra, men det finns avvikelser i
detaljerna. Egenskaperna i gränssnittet i sig är naturligtvis betydelsefulla, men också
den kontext som användaren befinner sig i. Ett program som är användbart för en
person kanske är helt meningslöst för en annan. Jag anser att det viktiga är hur
effektivt användaren kan lösa sina uppgifter med hjälp av programmet. Det finns i
forskningslitteraturen ett flertal olika definitioner på vad användbarhet är. Jag har
studerat de definitioner som presenteras av Allwood (1998), Löwgren (1993) och
Bevan (1995). I nedanstående kapitel presenterar jag dessa författares syn på
begreppet. Därefter jämför jag definitionerna och redogör för vilken syn jag har själv
på begreppet.

2.4.1 Användbarhet – en interaktiv egenskap

Allwood (1998) föreslår att man skall se på användbarhet som en interaktiv egenskap.
Detta innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i
användningssituationen, men också av dessa faktorers samverkan. I första hand är
programmets egenskaper, själva uppgiften och de aktuella användarna viktiga, men
även andra delar av användningssituationen kan vara av betydelse. Enligt Allwood
(1998) finns det åtminstone fyra olika faktorer som tillsammans bestämmer ett
programs användbarhet:

• Anpassning – innebär att programmets funktioner är utformade på ett sådant sätt
att de optimalt följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa.

• Användarvänlighet – innefattar  fyra aspekter; åtkomlighet (t.ex. att användaren
har tillgång till programmet, att svarstider inte är för långa, att det går att flytta sig
från en del av programmet till en annan på ett effektivt sätt, osv.), förenlighet
med och stöd för användarens sätt att fungera mentalt   (t.ex. att användarens
arbetsminne inte överbelastas, att inte sådana svar krävs av användaren som
kräver en orimlig förkunskap, att stöd ges åt användarens minnesprocesser, osv.),
individualisering (att programmet ger stöd åt olika typer av användare t.ex.
genom att användaren kan välja språk och svårighetsnivå på informationstexter)
och slutligen kvaliteten på de hjälpresurser  som erbjuds användarna (t.ex. i form
av support, manualer och programmets inbyggda hjälpfunktioner).

• Användaracceptans – d v s hur välvilligt inställda användarna är till programmet
och hur hög motivationen är för att använda programmet.

• Användarkompetens – innebär de kunskaper och färdigheter som användaren har
och som används för att samspela med systemet på ett effektivt sätt.

Allwood (1998) menar att produktiviteten på en arbetsplats där datorer utnyttjas
avgörs av interaktionen mellan programmets funktionalitet, programmets
användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov har
tillgodosetts. Detta är den effektiva funktionaliteten. Figur 2 nedan illustrerar detta.
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2.4.2 Användbarhet - REAL

Löwgren (1993) jämför två definitioner av användbarhet. Den ena definitionen säger
att ett system är användbart om det faktiskt används i praktiken. Med den definitionen
som utgångspunkt går det inte att mäta användbarhet förrän systemet är installerat.
Därför menar Löwgren (1993) att denna definition är svag. Den andra definitionen
föreslår istället att användbarhet är ett resultat av nedanstående fyra faktorer.

• Relevans – uttrycker hur väl systemet kan tillfredsställa användarnas behov.

• Effektivitet – uttrycker hur effektivt användarna kan utföra sina uppgifter när de
använder systemet.

• Attityd – uttrycker användarnas subjektiva känslor gentemot systemet.

• Lärbarhet – uttrycker hur enkelt det är att lära sig systemet för initial användning,
men också hur väl användarna kommer ihåg dessa kunskaper.

Med dessa faktorer skall användbarheten kunna mätas enligt Löwgren (1993).

2.4.3 Användbarhet – kvalitet i användandet

Enligt Bevan (1995) används begreppet användbarhet troligtvis oftast med innebörden
”lätt att använda”. Författaren ställer olika definitioner av användbarhet emot
varandra och drar slutsatsen att det som verkligen räknas är om en användare kan
uppnå sina mål när denne använder produkten. Faktorer som anses viktiga är:

• Hur lätt produkten är att använda.

• Produktens funktionalitet i användandet.

Produktiv ite t

Funktionalite t 
( f unktioner  i 
programmet 
kla rar  re lev an ta 
uppgif te r)

A nv ändbarhe t
In f ormations behov  
(anv ändaren har 
tillgång till 
lämplig  in f o rmation 
f ör  a tt kunna lös a 
s ina 
arbets uppg if ter)  

A npas s ning A nv ändarv än lighet A c c eptans Kompetens

Å tkomlighe t Fören lighet 
med oc h  s töd  
f ör  männ is kans  
menta la  f unktions - 
s ä tt.

Ind iv idua lis er ing Hjä lpres urs er

Figur 2. Produktiviteten avgörs av den effektiva funktionaliteten – interaktionen
mellan programmets funktionalitet, programmets användbarhet samt tillgodoseende
av användarens informationsbehov. (Allwood, 1998, sid 11)
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• Produktens pålitlighet (kraschar systemet? kan man återfå samma status som
innan kraschen?).

• Produktens duglighet (t.ex. responstider).

Enligt ISO 9241-11 (citerat av Bevan, 1995, sid 2) är användbarhet:

”The extent to which a product can be used by specified users to achieve
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a
specified context of use.”

Begreppet ”effectiveness” beskrivs som den exakthet och fullständighet med vilken
användare uppnår specificerade mål. Detta är samma som ”att göra rätt saker”.
Begreppet ”efficiency” förklaras som de källor som används i relation till exaktheten
och fullständigheten (med vilka användarna uppnår specificerade mål). Detta är ”att
göra saker rätt”. Slutligen tydliggörs begreppet ”satisfaction” som bekvämligheten
och kvaliteten i användandet. ISO-definitionen på användbarhet är synonym med vad
Bevan (1995) kallar kvalitet i användandet.

2.4.4 Jämförelse av definitionerna och ställningstagande

Allwood (1998) presenterar en öppen definition på användbarhet genom att inte ställa
upp absolut mätbara faktorer på vad användbarhet är. Anpassning och
användarvänlighet  innefattar att datorapplikationen kan anpassas efter användarna på
olika sätt. Användaracceptans och användarkompetens däremot talar om att
användaren kan ha olika förutsättningar för att interagera med systemet. Här ges
användaren en aktiv roll i begreppet.

Definitionen väger in betydelsen av användarens kompetens. Detta är specifikt för de
tre definitioner som jag har tittat närmare på. Användarnas kompetens kan bestå av
många olika saker t.ex. datorvana, arbetskompetens och domänkunskap. Detta tycker
jag är viktigt att ta hänsyn till när man pratar om användbarhet. Användarens
egenskaper påverkar datorinteraktionen minst lika mycket som programmets
egenskaper.

Löwgren (1993) har fastnat för en definition som skall kunna mäta användbarhet.
Relevansen skall uttrycka hur väl systemet kan tillfredsställa användarnas behov.
Effektiviteten skall uttrycka hur effektivt användarna kan utföra sina arbetsuppgifter
när de använder systemet. Attityden uttrycker användarnas subjektiva känslor
gentemot systemet och lärbarheten hur enkelt det är att lära sig systemet.

Det finns inget av detta som motsäger föregående definition. Definitionen är dock mer
”sluten” än den som Allwood (1998) presenterar och tar inte hänsyn till användandets
kontext. Den tar inte heller upp att användarens kompetens kan påverka
användbarheten.

Bevan (1995) föreslår att användbarhet är synonymt med kvalitet i användandet. Detta
är en definition som ligger i linje med Allwoods (1998) begrepp effektiv
funktionalitet. Jag anser, liksom Bevan (1995) att det som verkligen räknas är om en
användare kan uppnå sina mål när denne använder produkten. Bevan (1995) menar att
för att användaren skall kunna uppnå sina mål måste en avvägning mellan olika
faktorer ske i designprocessen. Författaren exemplifierar dock detta med fyra faktorer
som i sig är öppna för tolkning.  Jag anser att definitionen är något vagare på grund av
att den inte är lika detaljerad som den definition som Allwood (1998) presenterar.



2 Bakgrund

12

2.5 Stöd åt användaren
Datorsystem ger ofta mer stöd åt användaren än enbart applikationsprogrammet enligt
Allwood (1998). Det finns datorbaserade och icke datorbaserade hjälpresurser. De
datorbaserade hjälpresurserna kan vara t.ex. felmeddelanden i programmet, aktiva och
passiva hjälpfunktioner, online-manualer, undo-, redo- och historikfunktioner osv. De
icke datorbaserade hjälpresurserna kan vara kollegor och experter som är insatta i
systemet eller pappersdokumentation, exempelvis användarmanualer och
referensmaterial. Dessa stöd gör det lättare för användaren att sätta sig in i och lära sig
programmet. Enligt Löwgren (1993) kan sådana stöd sägas utgöra en del av
användargränssnittet.

I följande kapitel presenterar jag några användarstöd. Därefter diskuterar jag hur
skilda kunskaper och kompetens hos användarna skapar olika behov som bör beaktas
vid gränssnittsdesign. Användarnas kunskaper kan avgöra vilka typer av stöd som är
lämpliga samt i vilken omfattning som dessa behöver utnyttjas.

2.5.1 Några datorbaserade hjälpresurser

Enligt Allwood (1998) är några av de viktigaste datorbaserade hjälpresurserna
programmets inbyggda hjälpfunktion, felmeddelanden och feldiagnoser, online-
manualer, undo- och redofunktioner och historikfunktionen. Nedan återger jag några
av dessa hjälpresurser som presenteras av Allwood (1998) samt vilken nytta de kan ha
för användaren.

Felmeddelanden och feldiagnoser

Enligt Allwood (1998) har felmeddelanden stora likheter med hjälpfunktioner.
Felmeddelanden kan ses som aktiva hjälpfunktioner, d v s programmet tar initiativet i
interaktionen mellan användare och dator vid tillfällen då något fel uppstår. Många
användare uppfattar felmeddelanden negativt t.ex. som hotande, vaga eller
obegripliga.

Vagheten i felmeddelanden kan bero på att ingen ordentlig diagnostisering av felet
görs i programmet, menar Allwood (1998). Datorprogram är vanligtvis dåliga på att
göra diagnoser. Tidigare har man i automatisk feldiagnostisering inte tagit hänsyn till
förståelsen för de tankeprocesser och föreställningar hos användaren som kan ha gett
upphov till felet. För att diagnostisera fel kan en intentional modell6 av användaren
utnyttjas av programmet. Ett annat sätt att öka datorns möjligheter att diagnostisera fel
är att programmet får tillgång till en databas med information om olika användarfel
samt typiska orsaker till dessa fel.

Undo- och redofunktioner

Enligt Allwood (1998) förekommer funktioner för att upphäva ett utfört kommando
(undo) och för att exekvera ett upphävt kommando en gång till (redo) i många

                                                
6 En intentional modell innefattar en korrekt förståelse av användarens avsikter och omedelbara mål i
datorinteraktionen.
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program. Om användaren upptäcker sitt fel så innebär dessa programfunktioner att
felet inte behöver få så allvarliga konsekvenser. Undo-funktionen kan ses som en
allmän felrättningsmetod. Det blir enkelt att komma ur felsituationer och därmed
enklare att göra rätt. Funktionens räckvidd kan variera, d v s hur långt tillbaka i
interaktionen som man kan ångra utförda kommandon. Istället för att undo-funktionen
ångrar sig själv så kan detta överlåtas på redo-funktionen. Många utförda kommandon
kan dock inte återtas, t.ex. radering av filer.

Historikfunktion

Enligt Allwood (1998) kan historikfunktion lagra historik över exekverade
kommandon så att användaren kan ta fram denna information på skärmbilden.
Funktionen kan utnyttjas vid felsökning i datoranvändningen. Användaren kan också
utnyttja historikfunktionen som inlärningshjälpmedel om listan över utförda
kommandon kan behandlas som ett program. Då kan användaren gå in i listan och
göra vissa ändringar och sedan exekvera sekvensen med kommandon på nytt från och
med ett visst kommando.

2.5.2 Pappersdokumentation

Enligt Allwood (1998) skall dokumentation av program fylla många olika typer av
informationsbehov för användare, t.ex. som att ge förslag på vilken typ av
arbetsuppgifter som kan lösas med programmet, ge en överblick av programmets
struktur, ge information om programmets funktioner o s v. Pappersdokumentation kan
delas in i systemdokumentation, instruktionsmanualer, användarhandböcker och
lathundar. Gränserna för dessa är dock flytande.

Systemdokumentationen är i allmänhet skriven för de tekniker som använder
produkten och ger en mer eller mindre total dokumentation av systemets funktioner
enligt Allwood (1998). Instruktionsmanualen7 skall fungera som en lärobok för
nybörjare som lär sig programmet. Många instruktionsmanualer liknar dock
systemdokumentation eftersom de syftar till att ge en fullständig genomgång av
programmet. Användarhandboken vänder sig till den ”genomsnittlige” användaren
och kan användas när problem uppstår i datorinteraktionen. Lathundar är kortare
sammanställningar av viktiga kommandon eller programfunktioner.

För att en manual skall bli användbar så är det viktigt att klargöra vilka funktioner en
manual skall fylla, menar Allwood (1998). Manualen bör också vara skriven på ett
sätt som tar hänsyn till vilka kunskaper användaren har. Förmågan att använda
manualer kan dock utvecklas med träning.

Allwood (1998) sammanfattar forskningsresultat om manualer. I sammanfattningen
beskrivs att de egenskaper som främst förhöjer användbarheten hos manualer är:

• Kort manual – tester av användarnas datorprestationer visade att de användare
som läste ”the minimalist manual”8 istället för den konventionella
inlärningsmanualen lärde sig samma saker som läsarna av den långa manualen,
men på 40% snabbare tid.

                                                
7 Instruktionsmanualer kallas ibland felaktigt för användarhandböcker.
8 ”The minimalist manual” var 25 % kortare än den konventionella inlärningsmanualen.
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• Stöd för aktiv inlärning – manualer som på ett strukturerat sätt uppmuntrar
läsarens aktiva inlärning har visat sig ge en något bättre inlärning än andra
manualer.

• Uppgiftsorientering – en presentation som läggs upp utifrån strukturen på de
uppgifter som användaren ska lösa har främst två fördelar; det blir lättare för
användaren att direkt komma igång efter genomgången träning och dessutom
stöder uppgiftsorientering användarnas aktiva inlärning.

• Stöd för felhantering och genomförande av uppgifter – det är viktigt att manualen
ger användaren ett fullgott stöd när denne har gjort fel. Nybörjaren kan lägga ner
mellan 25% och 50% tid på att ta sig ur olika felsituationer. Informationen om hur
användaren tar sig ur felsituationer bör vara allmän, tydlig och utförlig och finnas
i ett tidigt kapitel i manualen. Det är också viktigt att användaren får övning i att
använda programmets hjälpfunktion.

Enligt Allwood (1998) är det också viktigt att manualförfattaren gör klart för sig själv
vem texten vänder sig till och sätter sig in i vem den blivande läsaren är. De blivande
läsarnas kunskaper, motivation och vana vid att läsa texter är några exempel på nyttig
information. Författaren måste dessutom ha klart för sig vilket syfte han/hon har med
texten, d v s om det är systemdokumentation, en instruktionsmanual eller en
användarhandbok som skall skrivas.

2.6 Användarnas kunskaper och skilda behov
I tidigare kapitel har jag beskrivit att hänsyn bör tas till användares kunskaper vid
design av olika användargränssnitt, t.ex. vid utformningen av manualer. I detta kapitel
presenterar jag en kategorisering av användares kunskaper i tre dimensioner samt ger
ett exempel på ett arbete som tagit hänsyn till denna aspekt. Därefter beskriver jag
olika former av utvecklingsprojekt samt reflekterar över hur dessa kan knytas an till
domänkunskap.

2.6.1 Kunskap och kompetens

Nielsen (1993) identifierar tre dimensioner i vilka användarnas kunskaper skiljer sig;
kunskap om datorer i allmänhet, kunskap i att använda ett specifikt system och
kunskap om domänen som användarens arbetsuppgifter kan placeras in i. En
användare som har allmän datorkunskap är bättre på att förutse vilken respons
systemet kommer att ge i jämförelse med en användare som är nybörjare. Därför kan
användaren med allmänna förkunskaper undvika att göra många nybörjarfel. En
användare som är expert på att använda ett specifikt system använder i högre grad
genvägar genom knapptryckningar på tangentbordet medan nybörjaren i större
utsträckning använder musen för att uppnå samma resultat. En användare med stor
domänkunskap kan i högre utsträckning tillgodogöra sig information presenterat på
domänspråk och kan därför ha mer sådan information på skärmen samtidigt. Hur man
ska designa ett  användargränssnitt är därför beroende av vilken typ av kunskap som
användarna har enligt Nielsen (1993).

Att användarnas kunskaper och kompetens är av betydelse tas också upp av Allwood
(1998) i definitionen av användbarhet som presenterats tidigare. Användbarheten kan
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påverkas av de kunskaper och färdigheter som användaren har och som används för
att samspela med systemet på ett effektivt sätt, menar Allwood (1998).

En annan forskare som tagit hänsyn till användarnas kompetens är Lif (1998a). Hans
forskning berör huvudsakligen användargränssnitt för expertanvändare. En
expertanvändare definieras som en domänexpert som använder informationssystemet
för professionell interaktion, ofta flera timmar per dag. Författaren menar att det med
sådana användare är viktigare att designa användargränssnittet så att det är effektivt i
den dagliga användningen än att det är lätt att lära sig. Det finns flera exempel på
motstridiga krav när man designar för expertanvändare kontra nybörjare, t.ex. så
behöver inte en expertanvändare etiketter på olika saker i programmet i samma
utsträckning som en nybörjare.

2.6.2 Domänkunskap och olika utvecklingstyper

Enligt Gulliksen (1996) finns det olika typer av utveckling; kontraktsutveckling,
kommersiell produktutveckling och in-house-utveckling. I kontraktsutveckling är
användarna kända, men utvecklingsteamet bestäms först när kontraktet har skrivits på.
I kommersiell produktutveckling är utvecklingsteamet känt, men användarna kan inte
på ett enkelt sätt identifieras varken före eller efter produkten har kommit ut på
marknaden. I in-house-utveckling är både kunden och utvecklingsteamet kända.

Gulliksen (1996) menar att kunskaper inom domänen är en förutsättning för att kunna
designa ett effektivt användargränssnitt. I utvecklingen krävs därför en tidig
fokusering på användarna för att fånga upp domänkunskap. Detta kan åstadkommas
genom att ha en hög grad av användarmedverkan, utföra empiriska mätningar och
använda en iterativ ansats i designen för att fånga upp domänkunskapen.

2.6.3 Reflexion

Jag har i föregående kapitel beskrivit olika författares syn på användarnas kunskaper
vid utvecklingen av olika system. Domänspecifika system kräver domänspecifika
kunskaper och kompetens under utvecklingen av en datorapplikation (Gulliksen,
1996).

Jag tycker att det verkar svårt att utveckla en applikation med kommersiell
produktutveckling för ett domänspecifikt system. Om inte användarna är kända så kan
det bli svårt att tillgodose deras behov. Utvecklarna måste då kunna förutsäga vilka
behov användarna har. Beroende på användarnas kunskaper och behov så bör
systemet designas på olika sätt. Faktorer i ett användargränssnitt som stödjer en viss
kategori av användare kanske inte stödjer andra användare. För att utveckla ett system
som skall säljas på en marknad där kunderna inte är helt kända så måste systemet
utvecklas för att täcka behoven för olika typer av användare.

Vid utvecklingen av generiska system tror jag att det är lättare med kommersiell
produktutveckling. För utvecklingen av generiska program finns det generiska mallar
och allmänna riktlinjer som baseras på bl a kognitionsvetenskapliga undersökningar
om vad som är mest riktigt för den ”genomsnittlige” användaren.
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3 Problembeskrivning
I introduktionen presenterade jag min utgångspunkt vid val av problemområde.
Utgångspunkten var att det finns ett behov av att granska det domänspecifika
användargränssnittet i WRAP Win 3.0 med avseende på logik och stringens i
användarkommandon och presentationer. Det finns också ett behov av att identifiera
brister i funktioner och egenskaper som kan försvåra användarnas inlärning och
utnyttjande av programmet.

Jag har i bakgrunden diskuterat olika faktorer som kan påverka datorinteraktionen
mellan användare och användargränssnitt generellt sett för olika användare och
applikationer. Jag kom fram till att både användaren och användargränssnittet spelar
stor roll i interaktionen. Faktorer som kan påverka användbarheten är t.ex. att
programmets funktioner är utformade efter strukturen på användarens arbetsuppgifter,
användarens motivation och kompetens.

WRAP Win är en avgränsad domänspecifik datorapplikation. Datorinteraktionen sker
således mellan domänspecifikt användargränssnitt och användare.

I bakgrunden kom jag också fram till att ett system bör designas på olika sätt
beroende på vilka kunskaper och behov användarna har. Generiska datorapplikationer
kan utvecklas med generiska mallar, t.ex. allmänna riktlinjer eller s k guidelines.
Utvecklingen av domänspecifika system däremot kräver närvaro av domänspecifik
kunskap på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen för att resultera i ett effektivt
användargränssnitt.

De undersökningar som jag har studerat fokuserar främst på generell
gränssnittsdesign. De undersökningar som fokuserar på domänspecifika applikationer
beskriver främst varför domänkunskap är viktig redan i ett tidigt skede av
designprocessen. Jag vill i min undersökning studera interaktionen mellan
domänspecifikt användargränssnitt och domänexpert. Jag vill främst fokusera på vilka
egenskaper i användargränssnittet som kan stödja eller försvåra interaktionen.

3.1 Problemprecisering
Föreliggande studie har som övergripande syfte att studera effekten av domänexpertis
på interaktionen med avgränsade, domänspecifika datorapplikationer. Speciellt avser
studien att analysera vilka egenskaper i ett domänspecifikt användargränssnitt som
stödjer respektive försvårar interaktionen för en användare med domänspecifika
kunskaper.

3.2 Problemavgränsning
Användargränssnitt har tidigare definierats som alla de resurser som användaren har
till förfogande för att kunna komma åt systemtjänsterna. Dessa resurser består av
applikationsprogrammet, men också av den dokumentation som medföljer
programmet. I min studie kommer jag enbart att analysera det grafiska
användargränssnittet i WRAP och användarmanualen till programmet. Jag kommer
inte att studera någon annan systemdokumentation.
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4 Utvärderingsmetoder för användargränssnitt
Inom MDI-området analyseras användbarhetsproblem med hjälp av olika
utvärderingsmetoder för användargränssnitt. I dessa utvärderingsmetoder
representeras också de vanligaste sätten att samla in information i samband med
undersökningar t.ex. de som presenteras i Patel & Davidsson (1994). Jag menar att
utvärderingsmetoder för grafiska användargränssnitt går att applicera på min
problemprecisering. Egenskaper i ett användargränssnitt som försvårar
datorinteraktionen för användaren gör att användaren får problem med programmets
användbarhet.

Det finns en ansenlig mängd av utvärderingsmetoder för grafiska användargränssnitt.
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för de metoder som förekommer i den mesta
litteratur som jag har gått igenom. Efter respektive metod kommenterar jag vissa
avgörande fördelar och nackdelar med att utnyttja metoden i min studie.

Enligt Lif (1998a)  kan metoder för utvärdering av användargränssnitt grovt delas in i
två grupper, efter användarmedverkan: empirisk användartestning (med
användarmedverkan) och användbarhetsinspektionsmetoder (där MDI-experter utför
utvärderingen själva). Nielsen (1993) gör samma indelning. Andra författare som
beskriver metoder ur dessa kategorier, men som delar in metoderna på andra sätt, är
t.ex. Kalén (1997) och Gulliksen (1996).

I detta kapitel kommer jag att presentera olika metoder i de bägge grupperna, men
också en metod som innehåller utvärderingsmoment från båda grupperna.

4.1 Empirisk användartestning
I empirisk användartestning9 medverkar användarna i olika tester enligt Lif (1998a).
Användarna observeras medan de utför olika uppgifter i systemet. Resultatet ger en
uppfattning av hur god användbarheten är. Exempel på sådana metoder är
prestationsmätningar, tänka-högt-metoden, frågeformulär och ”pluralistic
walkthrough”. Enligt Kalén (1997) ger empirisk användartestning direkt information
om hur användarna interagerar med datorer. Under testningen kan olika problem som
användarna stöter på under interaktion avslöjas. Många problem i
användargränssnittet kan endast upptäckas när systemet verkligen används av de
”riktiga” användarna.

4.1.1 Prestationsmätningar

Enligt Lif (1998a) är en traditionell metod för att testa användarna att utföra
prestationsmätningar10. Syftet med dessa är att mäta om användbarhetens mål uppnås
eller inte. Användarnas prestationer mäts oftast genom att ha en grupp av
testanvändare som utför en fördefinierad mängd av uppgifter. Under tiden som detta
sker så mäts hur lång tid det tar att utföra de olika uppgifterna, hur många fel som
görs osv. Testerna brukar oftast göras i någon form av laboratorium. Med
utförandemätningar kan man hitta många användbarhetsproblem enligt Lif (1998a).

                                                
9 Översättning av ”Usability testing methods”
10 Översättning av ”Performance measurement”
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Nielsen (1993) menar att några nackdelar med metoden är att den är dyrbar, komplex
och tidskrävande. Den anses också vara svår att utföra tidigt i designprocessen
eftersom den kräver en körbar prototyp och en ganska komplett databas.

4.1.2 Tänka-högt-metoden

Tänka-högt-metoden går ut på att användarna får verbalisera sina tankar genom att
prata under interaktionen med datorsystemet enligt Kalén (1997). Ett protokoll förs
under interaktionen för senare analys. Ibland spelas användarna in på video under
själva interaktionen. Det finns ett flertal olika varianter av tänka-högt-metoden t.ex.
cooperative evaluation, codiscovery learning, constructive interaction och
coexplorational study. Skillnaden mellan metoderna är främst hur många användare
som medverkar samtidigt och huruvida MDI-expertis är nödvändig eller ej under
själva testningen.

Kalén (1997) beskriver tänka-högt-metoden som en kraftfull metod för att samla in
data. En fördel är enligt författaren att den kan ge tät kvalitativ data från ett relativt
litet antal användare. Som nackdelar nämns den påverkan som de kognitiva
processerna kan ha på verbaliseringen och att det känns onaturligt för många
användare att tänka högt. Dessutom kan metoden vara arbets- och tidskrävande när
det insamlade materialet skall analyseras.

4.1.3 Frågeformulär

Enligt Patel & Davidsson (1994) är enkäter och intervjuer, d v s frågeformulär,
tekniker för att samla in information genom att ställa frågor. Intervjuer beskrivs som
personliga i den bemärkelsen att intervjuaren träffar den som skall intervjuas
alternativt ställer frågorna per telefon. Enkäter däremot förknippas ofta med formulär
som skickas ut till personer i målgruppen. Det finns också ”enkät under ledning” då
frågeställaren är med när frågorna ska besvaras för att bistå med förtydliganden om
vad som avses i frågorna.

Patel & Davidsson (1994) menar att det finns olika grader av standardisering och
strukturering på frågor. Dessa aspekter bör beaktas när frågor används i
informationsinsamlandet enligt författarna. Med grad av standardisering menas hur
mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och
inbördes ordning. Vid intervjuer med hög grad av standardisering ställs samma frågor
på samma sätt till olika personer. Helt standardiserade intervjuer används ofta i
sådana sammanhang där man vill kunna jämföra och generalisera svaren. I vilken
utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt kallas för grad av
strukturering. En ostrukturerad intervju ger personen som svarar på frågorna mycket
utrymme att svara på frågorna och associera fritt.

Information till personer som skall intervjuas bör ges i flera steg enligt Patel &
Davidsson (1994). Författarna föreslår att intervjuaren till att börja med skickar ett
brev till de personer som skall intervjuas. Brevet skall informera om syftet med
undersökningen och vem som är ansvarig för den. Dessutom skall brevet informera
om att intervjuaren kommer att ringa personen och bestämma tid för intervjun.
Därefter ringer intervjuaren och ger den fullständiga informationen. När personerna
sedan träffas under intervjun ges den fullständiga informationen återigen.
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Frågeformulär är speciellt användbara för frågor som rör användarnas subjektiva
tillfredsställelse och möjliga bekymmer enligt Lif (1998a). Enkäter kan lätt
distribueras till målgruppen och är en billig metod att använda. Intervjuer är också en
billig metod som kräver relativt lite förberedelser. En nackdel som nämns är att
frågeformulären bygger på vad användarna tror att de gör, vilket inte alltid stämmer
överens med vad de verkligen gör.

4.1.4 Pluralistic walkthrough

Gulliksen (1996) beskriver ”pluralistic walkthrough” som en metod som involverar
representativa användare, utvecklare och användbarhetsexperter.
Användbarhetsexperten visar bilder från användargränssnittet.  Utvärderingen går till
på så sätt att representanterna från de tre kategorierna diskuterar upplevda och
potentiella användbarhetsproblem vid de olika skärmbilderna. I metoden ligger fokus
på hur användarna reagerar i olika situationer.

Nielsen (1993) menar att metoden är speciellt användbar i situationer där
användbarhetsexperten har dåliga kunskaper om applikationsdomänen eftersom både
utvecklare och användare finns med i utvärderingssessionen. Metoden kan vara
effektiv vid utvärdering av lärbarheten av ett användargränssnitt, men knappast för
utvärdering av effektiviteten i ett användargränssnitt som används dagligen enligt
Gulliksen (1996) och Lif (1998a).

4.2 Användbarhetsinspektionsmetoder
Användbarhetsinspektionsmetoder är metoder som MDI-experter använder utan
användarnas medverkan enligt Lif (1998a). I den litteratur som jag har gått igenom är
de två metoder som presenteras oftast ”Cognitive walkthrough” och ”Heuristic
evaluation” (Nielsen, 1993, Lif, 1998a, Gulliksen, 1996, Kalén, 1997 och Löwgren,
1993).

4.2.1 Cognitive walkthrough

Gulliksen (1996) beskriver att ”Cognitive walkthrough”  är en metod som går ut på att
en utvärderare undersöker en användares olika handlingar med hjälp av en
”lösningsmall”11 för att beskriva en trovärdig historia om varför användaren gör på ett
visst sätt. Lösningsmallen baseras på användarens bakgrund, kunskap, mål och en
djupare förståelse för problemlösningsprocessen som ger en användare möjligheten
att gissa rätt handling. Metoden kräver inte användarens ”direkta” medverkan
eftersom det går att studera en användares handlingar t.ex. genom att automatspara
information från användningssessionen.

Enligt Lif (1998a) och Gulliksen (1996) fokuserar utvärdering med Cognitive
walkthrough på hur lätt det är att lära sig ett användargränssnitt, främst genom
utforskande inlärning. Författarna menar att metoden är sämre vid utvärdering av
effektiviteten i det dagliga användandet. Problem som behandlar innehållet i

                                                
11 Översättning av ”solution path”.
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användargränssnittet upptäcks sällan eftersom utvärderaren har begränsad
domänkunskap enligt Lif (1998a).

4.2.2 Heuristic evaluation

”Heuristic evaluation” beskrivs av bland annat Nielsen (1993). I metoden använder
användbarhetsexperter ett antal riktlinjer (d v s heuristiker eller tumregler) för att
bedöma gränssnittet. Tumreglerna formar en checklista som utvärderarna använder
genom sitt arbete. Helst bör flera användbarhetsexperter göra en utvärdering så att så
många användbarhetsproblem som möjligt upptäcks menar författaren.

Enligt Gulliksen (1996) är metoden lätt att lära sig och billig att använda. Med
heuristic evaluation är det möjligt att identifiera många användbarhetsproblem och det
är möjligt att utvärdera tidigt i designfasen. En nackdel som beskrivs är att metoden
sällan avslöjar domänspecifika användbarhetsproblem eftersom utvärderaren inte ofta
har domänspecifika kunskaper. Gulliksen (1996) menar att de riktlinjer som Nielsen
(1993) föreslår är optimerade för inlärningen av användargränssnitt och inte
effektivitet i det dagliga användandet.

4.3 ESC – blandning av två metoder
Lif (1998b) presenterar en metod som heter ”Evaluating the Style and Content
separately”. I metoden gör MDI-experter en Heurististic evaluation av stilen, d v s
utseendet och känslan i användargränssnittet. Detta görs utan medverkan av
användarna. Användarna får däremot vara med och utvärdera innehållet, d v s den
domänspecifika substansen i applikationen.

4.3.1 Utvärderingen av stilen

Utvärdering av stilen görs med en heuristic evaluation enligt Lif (1998b). De riktlinjer
(heuristiker) som används utgår huvudsakligen från det arbete som Nielsen (1993) har
gjort. Riktlinjerna används som en checklista för utvärderaren. Under inspektionen
kommer utvärderaren med åsikter om vad som är bra och dåligt i
användargränssnittet. Lif (1998b) menar att det inte är nödvändigt att följa checklistan
i en specifik ordning, men det är viktigt att alla aspekter dokumenteras. För att få
bästa resultat skall tre till fem utvärderare inspektera användargränssnittet.
Huvudfokus under denna inspektion är hur informationen och verktygen presenteras i
användargränssnittet, d v s utseende och känsla.

Enligt Lif (1998b) kräver en utvärdering av sådant som är specifikt för utseendet och
känslan i användargränssnittet kunskaper som användaren oftast inte har. Därför får
MDI-experten göra denna utvärdering. Som beskrivits i tidigare kapitel är dock
metoden heuristic evaluation inte optimerad för effektiviteten i det dagliga
användandet.

4.3.2 Utvärdering av innehållet

För att utvärdera det domänspecifika innehållet görs en scenariobaserad utvärdering
av användargränssnittet av ett antal användare i grupp enligt Lif (1998b). Om
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applikationen inte har satts i drift så får potentiella användare medverka vid
utvärdering av en prototyp istället. Utvärderingen leds av en utvärderare som måste
kunna förstå användarnas terminologi, och kunna hålla diskussionen på ett spår utan
att hämma det fria flödet av idéer och kommentarer. Utvärderaren måste också vara
observant så att alla i gruppen får samma möjlighet att uttrycka sin åsikt. Det
praktiska förfarandet går till så att utvärderaren visar bilder över användargränssnittet.
Sedan får användarna diskutera reella och potentiella användbarhetsproblem utifrån
frågor på en checklista. Fokus i detta moment ligger på vilken information och vilka
verktyg som skall finnas i användargränssnittet (Lif, 1998b).

4.4 Förutsättningar för metodval
Jag vill i min studie analysera effekten av domänexpertis på interaktionen med
avgränsade domänspecifika datorapplikationer.

I min studie vill jag också analysera vilka egenskaper i ett domänspecifikt
användargränssnitt som stödjer respektive försvårar interaktionen för en användare
med domänspecifika kunskaper. Det jag vill undersöka är alltså vilka faktorer som
kan försvåra och förenkla användandet av ett domänspecifikt program samt dess
manual.

De resurser jag har till mitt förfogande är det domänspecifika programmet WRAP,
manualen till systemet samt tio användare av programmet med kunskaper inom
domänen spectrum management. Som jag har nämnt tidigare är mina egna kunskaper
inom spectrum management starkt begränsade.

4.5 Metodval
I följande kapitel går jag igenom några avgörande fördelar och nackdelar med
respektive metod samt beskriver hur jag har tänkt att applicera vald metod på min
problemformulering.

4.5.1 Avgörande fördelar och nackdelar med metoderna

Prestationsmätningar är en metod som inte är lämplig att använda på min studie,
eftersom jag har begränsad tid och begränsade medel. Dessutom verkar den svår att
utföra på ett bra sätt utan ordentligt med träning.

Tänka högt metoden kräver kunskaper inom applikationsdomänen, för att kunna
analysera vad användarna har sagt. Eftersom mina kunskaper inom
applikationsdomänen spectrum management är begränsade så tror jag att det skulle
vara svårt att analysera materialet inom den tid som arbetet skall utföras. Denna typ
av observation tror jag skulle ge ett material som tar väldigt lång tid att gå igenom och
analysera. Metoden bygger på att en så naturlig miljö som möjligt för användaren
skall dokumenteras. Jag tror att det kan vara svårt att framkalla en sådan naturlig
miljö. En inspelning av användarens tester med video eller med bandspelare tror jag
skulle kunna påverka resultatet.

Frågeformulär är en billig och relativt enkel metod att använda. Dessutom kräver den
relativt lite förarbete. En nackdel med att använda frågeformulär kan vara svårigheten
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med att konstruera frågor som verkligen kan användas för att få svar på
problemformuleringen.

Pluralistic walkthrough kan jag inte använda mig av eftersom jag inte har tillgång till
representanterna från de tre olika kategorierna samtidigt. Jag kan inte ens träffa alla
användare samtidigt, eftersom dessa kommer från olika organisationer och orter.

Cognitive walkthrough är en metod som bygger på att man har stor förståelse för
kognitiva problemlösningsprocesser. Detta kräver specialkunskaper som jag inte har.

Heuristic evaluation verkar vara en enkel metod att använda. Riktlinjer som har
utprovats i kognitionsvetenskapliga sammanhang används. Det är en billig metod och
den verkar inte vara så tidskrävande. Den anses dock inte ge domänspecifika
användbarhetsproblem. Detta vill jag ha också ha med i min studie.

4.5.2 Användargränssnitt – uppdelning av innehåll och stil

Det finns domänexperter som är nybörjare på ett program, men också sådana som är
expertanvändare. Enligt Lif (1998a), Gulliksen (1996) och Nielsen (1993) kan
nybörjaren och expertanvändaren ofta ha olika syn på hur ett användargränssnitt skall
se ut för att vara så effektivt som möjligt. Nybörjaren har större krav på sådant som
har med inlärningen av programmet att göra och expertanvändaren har större krav på
sådant är utmärkande för effektiviteten i det dagliga användandet. ESC förespråkar att
både en heuristic evaluation och en scenariobaserad gruppdiskussion utförs. En
heuristic evaluation görs av MDI-experter som oftast inte har någon domänkunskap.
Denna metod är enligt Gulliksen (1996) inte optimerad för effektiviteten i det dagliga
användandet utan snarare för inlärning av ett program. En expertanvändare har redan
lärt sig de funktioner som han / hon behöver och är förmodligen inte lika intresserad
av resultatet från en heuristic evaluation som en nybörjare. Den scenariobaserade
gruppdiskussionen skall komplettera heuristic evaluation genom att avslöja
domänspecifika användbarhetsproblem som har mer med effektiviteten i det dagliga
användandet att göra.

Jag tycker att det är viktigt att låta användarna få vara med och utvärdera sådant som
har med innehållet i programmet att göra. Det är ju innehållet som de är experter på.
Den expertisen vill jag utnyttja. Jag tror också att jag har större MDI-kunskaper än
användarna. Därför tycker jag att det verkar logiskt att jag koncentrerar mig mer på
sådant som har med stilen att göra, d v s utseendet och känslan i användargränssnittet.

Genom att dela upp innehåll och stil hoppas jag kunna utnyttja de resurser som jag har
på bästa sätt. Den tid jag har ihop med användarna skall jag utnyttja till att prata om
sådant som har med domänspecifikt innehåll att göra, d v s sådant som jag själv inte
kan utvärdera.

En nybörjare är mer betjänt av att programmet är optimerat för inlärning, medan
expertanvändaren gagnas mer av om programmet är optimerat för effektiviteten i det
dagliga användandet. Därför anser jag att det inte är orimligt att anta att nybörjaren
och expertanvändaren också har olika typer av användbarhetsproblem. För att hitta så
många typer av stödjande och försvårande faktorer som möjligt för datorinteraktionen
i min studie så kommer jag därför att dela upp innehåll och stil.
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4.5.3 Undersökning av innehåll med scenariobaserade intervjuer

För att utföra användarundersökningen kommer jag att genomföra en intervju med
respektive användare. I metoden ESC förespråkas en scenariobaserad gruppdiskussion
för att utvärdera det domänspecifika innehållet. Eftersom jag inte kan träffa
användarna samtidigt så byter jag ut den scenariobaserade gruppdiskussionen mot
scenariobaserade intervjuer. ESC tillhandahåller ett antal punkter som skall gås
igenom i den scenariobaserade gruppdiskussionen. Dessa punkter kommer jag att
använda som frågor vid intervjuerna. Jag kommer dessutom att lägga till några frågor
som har med användarens kunskap att göra. Detta för att kunna analysera vilka
domänspecifika och applikationsspecifika kunskaper som användarna har. Frågorna
presenteras i bilaga 5.

Jag kommer att låta varje användare få visa vilka delar av programmet som denne
utnyttjar. Under tiden kommer vi att gå igenom de frågor som jag har med mig. Detta
gör jag för att användaren skall få titta på ”sina” delar av gränssnittet. Alla användare
kanske inte utnyttjar hela programmet.

Jag kommer också att ta med mig bilder över användargränssnittet, ifall användaren
inte kan eller vill använda sin dator. De användare som vill ställa upp på
undersökningen, men som inte hinner träffa mig kommer jag istället att skicka ett
frågeformulär till. Till dessa personer kommer jag också att skicka ett urval av bilder
från användargränssnittet. Undersökningen kommer därför att vara möjlig att
genomföra på två olika sätt, så att jag får så hög svarsfrekvens som möjligt. Kontakten
med användarna kommer att ske i tre steg. Först kommer jag att skicka e-post och
berätta om varför studien genomförs samt motivera användarna att ställa upp. Sedan
skall jag ringa och presentera samma information igen samt försöka bestämma tid för
en intervju. Slutligen skall jag besöka användarna och genomföra intervjun. Med
dessa tre kommunikationssätt hoppas jag också att kunna öka svarsfrekvensen.

4.5.4 Undersökning av stil med heuristic evaluation

För att utföra utvärderingen av stilen i användargränssnittet gör jag en heuristic
evaluation, som ESC förespråkar. Riktlinjer för hur ett bra användargränssnitt kan se
ut presenteras t.ex. av Lif (1998b), Nielsen (1993) och Mayhew (1992). Enligt
Nielsen (1993) har denna typ av riktlinjer utvecklats med bland annat
kognitionsvetenskapliga undersökningar och tester som grund. I den litteratur som jag
har sökt i har jag inte heller hittat något som skulle motsäga att sådana riktlinjer kan
förbättra användbarheten vid utveckling av en datorapplikation. De riktlinjer som jag
har tittat på skiljer sig inte åt så mycket. Eftersom jag utgår ifrån ESC så kommer jag
att använda mig av de riktlinjer som presenteras av Lif (1998b). Dessa skall jag
använda som verktyg för att analysera så mycket av användargränssnittet som jag
hinner med. Riktlinjerna presenteras i bilaga 6.

Utvärdering av stilen gör jag för att kunna analysera vilken typ av egenskaper som
försvårar respektive förenklar datorinteraktionen för domänexperten i allmänhet och
för domänexperten som är nybörjare på applikationsprogrammet i synnerhet.

4.5.5 Undersökning av användarmanualen med heuristic evaluation

Användarmanualen är också en del av användargränssnittet. ESC-metodens koncept,
att separera stilen från innehållet, kan tillämpas också på manualen. Att utvärdera



4 Utvärderingsmetoder för användargränssnitt

24

manualens domänspecifika innehåll skulle dock ta alldeles för lång tid. Dessutom är
det inte säkert att de användare som jag skall prata med har använt manualen så
mycket. Därför kommer jag enbart att göra en heuristic evaluation på manualen.

När jag utvärderar användarmanualen kommer jag att använda mig av de riktlinjer
som presenteras av Mayhew (1992), som är optimerade för utvärdering av manualer.
Riktlinjerna presenteras i bilaga 7. De riktlinjer som Lif (1998b) presenterar är
utformade för det grafiska användargränssnittet.
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5 Genomförande
I detta kapitel presenterar jag hur jag genomförde undersökningarna på
användargränssnittets domänspecifika innehåll, användargränssnittets stil och
manualen. Jag beskriver de erfarenheter som processen har gett mig och redovisar för
de överväganden som jag har gjort i respektive undersökning.

5.1 Användarundersökning på det domänspecifika innehållet
Som tidigare redovisats har jag valt att använda mig av ett frågeformulär som
utgångspunkt för användarundersökningen. Detta frågeformulär återfinns i bilaga 4.
Frågorna är optimerade för sådant som har med domänspecifikt innehåll att göra och
presenteras av Lif (1998b). Totalt intervjuades nio personer.

Jag sammanställde användarnas önskemål om förändringar i programmet i en rapport.
Denna rapport återfinns som bilaga 5.

5.1.1 Förberedelserna

Projektledaren för utvecklingsprojektet WRAP öppnade kontakten med användarna.
Detta skedde i två steg. Först presenterade han mig och syftet med mitt arbete i
samband med att jag påbörjade examensarbetet. Sedan kontaktade han användarna
strax innan jag skulle påbörja undersökningen. Mina kontakter med användarna
skedde i tre steg. Jag skickade först e-post och berättade om undersökningen, bifogade
frågorna och talade om att jag skulle ringa upp och fråga om vi kunde träffas. Därefter
ringde jag upp, presenterade mig och bestämde tid med de som kunde. Det var inga
problem med att få användarna att ställa upp. Nio personer av tio kunde ställa upp.
Detta var troligtvis ett resultat av den ”intensiva” informationen.

Åtta av användarna intervjuades på plats i Linköping, Växjö, Arboga och Stockholm.
En person hade glömt av att vi skulle träffas, men han svarade på frågorna via e-post
istället. En person uteblev från min undersökning. I stället för att svara på min
undersökning så skrev han ner lite synpunkter som han hade på programmet. Detta
var synpunkter på olika saker som han ansåg skulle finnas med i programmet och som
han ville att utvecklarna skulle få ta del av. Personen var tjänstledig från sin
arbetsgivare och arbetade på ett annat företag. Detta kan ha påverkat hans inställning
till undersökningen.

Jag hade påmint denna person vid två tillfällen, men enbart via e-post. En anledning
till att han inte svarade på min undersökning var kanske att han hade tappat bort mina
frågor. Eller också tyckte han att frågorna var för abstrakta. Personen hade mycket
erfarenhet från WRAP, så det var synd att han föll bort. Kanske kunde jag ha ”legat
på” lite mer och ringt upp honom också. Eftersom min arbetsbelastning vid
tidpunkten för användarundersökningen var ganska hög så tänkte jag helt enkelt inte
på detta då.

5.1.2 Intervjuerna

Bilderna som jag hade med mig visade sig vara onödiga. I och med att användarna
visade mig de delar av programmet som de utnyttjar så var det enkelt att utgå från



5 Genomförande

26

dessa skärmbilder. En fördel med detta tror jag var att användarna kände sig hemma i
miljön. Om jag enbart hade haft bilder att visa så kanske jag skulle ha visat delar av
gränssnittet som användaren inte utnyttjar. En annan fördel tror jag är att det kan vara
lättare för användaren att visa samtidigt som han förklarar istället för att enbart
förklara vad han menar.

Under intervjuerna lät jag användarna associera ganska så fritt och ibland svarade de
”för tidigt” på frågor som jag skulle ställa senare. Jag antecknade ”allt” utan att
påpeka detta. Vid senare tillfälle förde jag in de flesta svaren under ”rätt fråga”. En
del svar passade in på många frågor och andra svar passade inte in någonstans. Det
faktum att jag inte störde användarna i sina tankegångar så mycket tror jag kan ha
bidragit till att intervjuerna blev så lyckade som de blev. Användarna uttryckte
mycket positiv och negativ kritik på användargränssnittet.

Vid två tillfällen intervjuade jag två användare samtidigt. Vid det första av dessa
tillfällen kom den ena personen mer till tals än den andra. Jag växlade mellan
personerna så att båda skulle få komma till tals, men den ena personen var mer verbal
och hade mer att säga än den andra. Användarna intervjuades samtidigt dels för att de
själva föreslog att det skulle passa bra och dels för att ESC-metoden förespråkar en
gruppdiskussion. Kanske skulle den mindre verbale personen få komma mer till tals
om jag hade intervjuat honom enskilt. Vid det andra tillfället var den ene användaren
nybörjare på programmet. Han var inte tillräckligt insatt för att komma med så mycket
kritik.

Jag försökte ställa frågorna på samma sätt till användarna. De frågor som jag hade
med mig ställdes på samma sätt och i samma ordning. Följdfrågorna varierade dock
lite beroende på hur väl användaren förstod frågan, men också beroende på min
erfarenhet. Jag blev bättre på att förklara vad jag menade med frågorna ju fler
intervjuer jag hade gjort.

Några få gånger var jag tvungen att leda tillbaka användarna in på frågan. Det hände
när någon blev för ”ivrig” med att uttrycka sådan kritik över användargränssnittet som
enbart hade med stilen att göra. Vissa personer trodde kanske att den respons som de
gav otvivelaktigt skulle leda till korrigeringar i programmet. Det jag hade sagt var att
kritiken skulle fungera som utgångspunkt för förändringar i programmet.

5.1.3 Behandling av materialet

Jag skrev ner användarnas svar på ett papper när jag intervjuade dem, med undantag
från en användare som svarade med e-post direkt i frågeformuläret. När jag kom hem
efter respektive intervju skrev jag rent svaren i ett frågeformulär för varje intervju. Jag
tror att det var bra att jag skrev rent svaren så fort. När jag gjorde det kom jag  på en
del saker som de hade sagt, men som jag inte hade hunnit att skriva ned. Om jag
skulle ha väntat med renskrivningen några dagar skulle det säkert vara avsevärt
mycket svårare att komma ihåg.

Materialet presenteras i bilaga 5. Jag valde att lägga materialet i en separat rapport,
dels med tanke på att det skulle bli lättare för Enator att gå igenom och dels med tanke
på dess storlek.
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5.2 Heuristic evaluation av stilen i användargränssnittet
För att utvärdera stilen, d v s utseendet och känslan i användargränssnittet gjorde jag
en utvärdering med hjälp av riktlinjer, en heuristic evaluation. Riktlinjerna presenteras
av Lif (1998b) och återfinns i bilaga 6.  För att göra utvärderingen hade jag bilder från
manualen och programmet att tillgå. Utvärderingen av användargränssnittets stil
resulterade i den rapport som återfinns som bilaga 6. Jag valde att lägga utvärderingen
i en separat rapport, dels eftersom den ”tar mycket plats” och dels så att det ska bli
lättare för att utvecklarna på Enator att hitta det som är mest intressant för dem.

5.2.1 Utvärderingen

Från början hade jag tänkt att utvärdera alla dialogfönster och presentationer i
användargränssnittet. Jag insåg dock ganska snart att detta var en omöjlighet. Det
finns ett hundratal dialogfönster i manualen / programmet. Därför fick jag göra ett
urval av bilder. Jag valde några bilder som jag tyckte såg ganska bra ut och några som
jag trodde skulle kunna förbättras avsevärt. Jag utgick från manualens bilder,
analyserade dessa utifrån riktlinjerna och testkörde sedan respektive dialog i
programmet. Detta visade sig vara ett ganska effektivt tillvägagångssätt. Innan jag
hade valt ut de delar av användargränssnittet som jag skulle studera så kändes arbetet
ganska tungt. Det kändes som att jag inte kom framåt. Jag ”körde omkring” ganska
planlöst i systemet och antecknade sporadiskt sådant som jag hade någon kritik på. En
del av dessa anteckningar kunde jag dock använda mig av senare.

Om jag hade haft mer tid skulle jag ha utvärderat en större del av
användargränssnittet.

5.3 Heuristic evaluation av manualen
För att utvärdera manualen använde jag mig av de riktlinjer som presenteras av
Mayhew (1992). Utvärderingen resulterade i en rapport som återfinns som bilaga 7.

5.3.1 Utvärderingen

Eftersom jag tidigare har utvärderat en manual med samma metod så gick det relativt
enkelt att utvärdera också denna manual. Utvärderingen gick till på så sätt att jag först
beskrev de riktlinjer som jag skulle använda mig av i en rapport. Sedan gick jag
igenom dessa aspekter i manualen, punkt för punkt. Jag förde anteckningar i en kopia
av manualen och i rapporten.

Om jag hade haft mer tid så skulle jag ha involverat användarna i utvärderingen
också. Med användarnas hjälp skulle jag kunna ha analyserat och utvärderat det
domänspecifika innehållet i manualen.
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6 Analys
I detta kapitel analyserar jag de resultat som mina tre undersökningar gav med
avseende på min problemformulering. Först analyserar jag resultatet från
användarundersökningen. Sedan gör jag en analys av resultatet från min utvärdering
av stilen. Slutligen analyserar jag också resultatet av min utvärdering av manualen.

6.1 Analys av användarundersökningen
Jag analyserar i detta kapitel det material som jag samlade in under intervjuer med
användarna. Punkt för punkt går jag igenom de frågor som jag har ställt till
användarna genom att analysera svarens relevans för min undersökning.
Användarundersökningen återfinns som bilaga 5.

6.1.1 Användarnas kunskaper

I min undersökning intervjuade jag nio personer som i genomsnitt hade arbetat 6,9 år
med spectrum managementfrågor. En av användarna hade arbetat i 20 år och en i
endast ett halvår. Övriga användare hade arbetat mellan tre och tolv år.

Det föreligger kanske inget linjärt förhållande mellan antalet arbetade år och
domänkunskap, men troligtvis ökar erfarenheten något med åren.

Fyra av personerna hade använt olika versioner av programmet sedan det kom ut
1993. Dessa användare arbetade inom Enatorkoncernen. Två användare arbetar på
FMV och en på Försvarshögkvarteret. Dessa tre användare hade nyligen köpt den
senaste versionen av programmet och hade bara kört det i en och en halv månad vid
tidpunkten för mina intervjuer. Jag inkluderade manualförfattaren i undersökningen
eftersom han också är en användare. Han kör programmet intensivt nästan varje dag,
för att kunna beskriva hur programmet fungerar. Han är naturligtvis ingen
representativ användare eftersom han är en medarbetare i utvecklingsprojektet, men
han hade ändå en del positiv och negativ kritik att komma med. En anledning till att
jag tog med honom i studien var att han har erfarenhet från alla delar av den senaste
versionen av programmet. Övriga användare som jag pratade med utnyttjar bara vissa
delar av det.

6.1.2 Arbetsrelaterad layout och funktionalitet

I min studie ställde jag frågor om huruvida skärmlayouterna är relevanta för
användarens arbete och om det är uppenbart hur uppgifterna kan och skall utföras.

Användarnas svar på dessa frågor varierade beroende på vilken del av programmet
som de utnyttjar i sitt arbete. Det framkom en hel del användbarhetsproblem. Fem av
användarna började med att prata om sådant som behandlade olika ”default”-
inställningar i programmet istället för att svara på frågan. Analysen av defaultvärden
presenteras i senare kapitel.

Alla användare hade något att säga om dessa frågor. De flesta svaren gick ut på att det
fanns för mycket inställningsmöjligheter i programmet vid de dialogfönster som
användarna kritiserade. Det verkar som användarna tycker att detta är en viktig faktor
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för om det skall bli uppenbart hur man skall och kan utföra en arbetsuppgift. Många
valmöjligheter i funktionerna skapar en flexibilitet. Detta gör att programmet kan
utnyttjas av användare med olika typer av behov. Nackdelen är dock att programmet
blir mer komplext att förstå och tar längre tid att använda. Samtidigt som användarna
tyckte att det fanns för mycket inställningsmöjligheter så saknade de också vissa
funktioner. Det verkar vara en avvägningsfråga hur mycket funktioner och finesser
som skall finnas.

6.1.3 Simultan presentation av information

Jag ställde frågor om all den information som behövs för att utföra en viss uppgift är
synlig på skärmen. Vidare frågade jag om det saknades någon information eller om
någon information var onödig samt om det visades för mycket information på
skärmen samtidigt.

De flesta användarna svarade att det fanns relevant information på de skärmbilder
som vi tittade på. Några tyckte att det saknades information och några tyckte inte det.
En del tyckte att de delar av användargränssnittet som de inte utnyttjade var onödig
information, medan andra tyckte att det kunde vara bra att ha ifall de skulle vilja
använda det någon gång.

Svaren på dessa fråga verkar bero på vilket specifikt behov den enskilde användaren
har eller tror sig kunna få i framtiden. Programmet är utvecklat för många olika typer
av behov och användare. Därför finns det mycket funktioner och finesser som den
enskilde användaren kanske aldrig behöver.

På frågan om det fanns för mycket information på skärmen samtidigt, så svarade
nästan alla att man ju kunde styra detta själv genom att flytta fönster o s v. En person
svarade att man kanske tycker det i början innan man har lärt sig programmet.

När jag ställde följdfrågor om det fanns för mycket information i dialogfönstren så
svarade nästan alla att det inte fanns det. Programmets dialogfönster innehåller
mycket information och jag tycker inte att det är alldeles enkelt att orientera sig i
fönstrena. Att användarna inte tycker att det är för mycket information tror jag beror
på att de är domänexperter och att informationen är så domänspecifik. Förmodligen är
det lättare att överblicka många informationsenheter om de är relaterade till varandra
på något sätt.

6.1.4 Betona viktig information

De frågor som jag ställde till användarna utgår från ett antal diskussionspunkter i
metoden ESC. I en av dessa punkter är det tänkt att användarna och utvärderaren skall
diskutera om viktig information som visas på olika skärmbilder är betonad och om
betonad information är viktig. Betona information kan man t.ex. göra genom att
kursivera, skriva med fetstilt, i annan storlek o s v. Denna fråga visade sig vara svår
att använda på gränssnittet i WRAP. Användargränssnittet består av ett skal med list-
menyer, olika presentationer av t.ex. kartbilder samt av dialogfönster. Jag har inte
hittat någon betonad information i programmet.

När jag ställde frågorna om betonad information till de fyra första användarna i min
undersökning så förstod varken de eller jag hur frågan skulle kunna besvaras på något
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vettigt sätt. Dessutom tyckte dessa användare att all information som visas på
skärmen är viktig. Därför strök jag dessa frågor.

I efterhand skulle jag möjligtvis kunna säga att något svar hade kunnat placeras in
under frågorna. En användare tyckte att de val som kan göras i ett dialogfönster borde
markeras på något sätt utifrån prioritet. För att t.ex. göra en täckningsberäkning i
programmet så måste vissa värden fyllas i. Han menade att det gick att fylla i vissa
sådana värden lite på måfå, d v s att exakta värden inte var nödvändiga för att få en
korrekt bild. Exaktheten på andra värden kunde däremot vara avgörande för en
beräkning. Han tyckte att det framgick dåligt vilka av värdena som var viktiga att
fylla i och vilka som inte var lika viktiga.

6.1.5 Använd genvägar och defaultvärden

I undersökningen ställde jag frågor om det finns genvägar för de mest vanliga
operationerna och om korrekt information används som defaultvärden12.

Programmet har endast ett fåtal genvägar till olika funktioner (med knapptryckningar
på tangentbordet). De flesta användarna kände inte till några genvägar. Jag ställde då
följdfrågan om de skulle vilja ha det, men det var ingen som saknade någon sådan
genväg. En del användare uttryckte att det räckte väl med den interaktion som skedde
med musen. Jag skulle kunna tänka mig att användarna tyckte att det bara skulle bli
fler saker att hålla reda på om fler funktioner infördes och att detta skulle leda till en
mindre effektiv datorinteraktion.

Det framkom mycket kritik på olika defaultinställningar. Detta verkade vara en
mycket viktig aspekt för de användare som ingick i min undersökning. De sade att
mycket tid av datorinteraktionen gick åt för att göra olika inställningar som de ansåg
var onödiga. Det kan dock vara svårt att utveckla ett program som har
defaultinställningar som passar alla användare. De olika användarna har olika typer av
behov i min undersökning. Därför framkom det förslag på att det skulle vara bra att
kunna ställa in vissa defaultvärden själv. En användare föreslog en alternativ lösning
på detta. På vissa ställen i programmet skulle det senaste använda värdet kunna sparas
och användas som default nästa gång som användaren kom in i samma dialog.

Det verkar vara en avvägningsfråga om det passar att ha defaultvärde på ett visst ställe
eller inte. Samtidigt som rätt defaultvärden underlättar mycket för användaren när
denne interagerar med systemet så kan fel defaultvärden göra interaktionen mycket
ineffektiv för en användare som måste ändra på värdet varje gång.

6.1.6 Tala användarens språk

Jag ställde frågor om språket är uppenbart för användaren och vilka termer som kan
vara svåra att förstå. Det finns många domänspecifika fackuttryck i WRAP. Alla
användare sade ändå att språket i programmet var lätt att förstå. Detta kan innebära
främst två saker som jag ser det. Å ena sidan kan en användare tycka att språket är lätt
att förstå och då har denne ett bra mått av domänkunskap. Det finns många uttryck i
programmet som kräver att man har en djupare förståelse för de domänspecifika
koncept som ligger bakom. Å andra sidan skulle användaren kunna säga att det är lätt

                                                
12 Ett defaultvärde är ett värde som är förinställt.
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att förstå av olika anledningar, men utan att egentligen tycka det. I detta fallet ser jag
dock ingen orsak till varför dessa personer skulle hålla inne med något som skulle
kunna förbättra programmet. De hade ju mycket annan kritik att komma med. Kanske
skulle det kunna vara så att användaren inte ens hade reflekterat över språket och
därför svarade att det var lätt att förstå.

WRAP är utvecklat av domänexperter för domänexperter. De ”talar samma språk”.
Jag tror att detta är den viktigaste anledningen till varför alla användarna tyckte att
språket var klart och tydligt.

6.1.7 Uppgiftscentrering på användargränssnittet

I studien ställde jag frågor om användargränssnittet är utformat efter strukturen på
användarens arbetsuppgifter.

Många användare hade svårt att förstå denna fråga. I många fall fick jag ställa
följdfrågor för att förklara vad som menades. När de väl förstod så var det inte så
många som kunde ge några konkreta exempel på sådant som stred mot strukturen på
deras arbetsuppgifter. En användare svarade att man var tvungen att hoppa fram och
tillbaka i programmet för att vara säker på vilka värden som gällde. När jag frågade
om hur detta gick till utan WRAP som hjälpmedel så kunde han inte exemplifiera
detta. Svaret om att användaren var tvungen att hoppa fram och tillbaka i programmet
handlade om att ha bättre överblick på de siffror som gäller innan man gör en viss
beräkning. Sådana siffror skulle t.ex. kunna presenteras innan man väljer att utföra
beräkningen. Samma kritik framkom från flera användare, men som svar på en del
andra frågor.

En användare tyckte att det handlade mer om att anpassa sig efter programmet än att
anpassa programmet. Han sade att programmet gav nya möjligheter och
användningsområden som inte fanns ”utanför” programmet.

6.1.8 Manualen i pappersform

I min undersökning ställde jag frågor om hur ofta manualen används, om den är lätt
att söka i, lära från och läsa i.

Några användare hade bläddrat igenom manualen och läst lite sporadiskt. Endast en
person uppgav att han hade läst igenom allt som angick honom för att lära sig
programmet. En kommentar som jag stötte på vid några tillfällen var att det inte skall
vara nödvändigt med en manual. Enligt dessa användare bör programmet vara
konstruerat så att man förstår själv hur man skall göra, t.ex. genom att testa
programmet. Detta är en vanlig uppfattning enligt Allwood (1998).

6.1.9 Online Help-funktionen

I undersökningen ställde jag frågor om hur ofta Online Help-funktionen13 används,
om den är lätt att använda och om användaren saknar någon information i den.

                                                
13 Med online Help-funktionen kan användaren ta fram olika hjälpavsnitt direkt i programmet.
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Endast tre användare hade den version av programmet där funktionen finns. Dessa tre
användare hade fått systemet levererat en och en halv månad tidigare. Av de tre
svarade en användare att han hellre ville ha en riktig bok. Det är förmodligen mer
överskådligt att titta i en bok istället för att läsa samma information på en dataskärm.
Till saken hör att användaren endast körde systemet på en bärbar dator med en liten
skärm. Den andra användaren visste inte att funktionen finns. Han hade precis börjat
titta på programmet. Den tredje användaren hade bara testat funktionen någon gång.

Under en intervju, där två användare deltog samtidigt, började användarna att testa
funktionen. De tyckte att det var mycket bra att den fanns, men önskade att det skulle
gå att peka på saker i programmet och få fram rätt hjälpavsnitt på detta. I WRAP
kommer användaren endast till huvudmenyn när den s k ballonghjälpen används.
Funktionen består av en alfabetisk dialogreferens.

Online Help-funktioner är till för att underlätta inlärningen av ett program. Om sådana
funktioner är lätta att använda och innehåller relevant information så tror jag att detta
kan hjälpa användaren mycket.

6.1.10 Allmänna frågor

I undersökningen ställde jag frågor om hur lätt det är att veta vart i systemet man
befinner sig, om det är lätt att navigera mellan olika skärmbilder och om användaren
hade några övriga synpunkter på användargränssnittet.

På dessa frågor svarade några användare att det var lätt att navigera och veta vart man
befinner sig, medan andra menade att det var svårt i början innan de hade lärt sig
programmet. En del användare tyckte att djupa dialogstrukturer gjorde att det blev
svårare att navigera i systemet. Att gå mellan olika dialoger tog mycket tid enligt
dessa användare.

Sådant som tar lång tid att utföra i programmet kan minska effektiviteten i
datorinteraktionen. Om det går att göra dialogerna grundare och ändå få med samma
information så slipper användaren att växla mellan olika skärmbilder i onödan.
Lämpligheten med att göra dialogerna grundare verkar dock vara en avvägningsfråga.
Om för mycket information måste komprimeras i ett och samma fönster så kan det bli
rörigt och svårt att navigera i texten. Om mer vit yta utnyttjas istället för att
komprimera texten i dialogfönstret så ”tar detta” av skärmytan. Ett alternativ skulle
kunna vara att minska på storleken på olika saker, men då kan det bli svårt att hitta på
grund av detta.

I WRAP finns det dock ett antal dialoger med undermenyer som hade kunnat
integreras med varandra på grund av att alldeles för mycket vit yta har använts. Det
tror jag skulle minska användarnas tidsåtgång för att utföra dessa moment.

6.2 Analys av utvärderingen av stilen
Jag analyserar i detta kapitel den utvärdering som jag gjorde av användargränssnittets
stil, d v s utseende och känsla. Punkt för punkt går jag igenom de riktlinjer som jag
tittade på under utvärderingen. I bilaga 6 förklarar jag vad som menas med de olika
riktlinjerna.
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6.2.1 Transparens

Det fanns i användargränssnittet knappar som var placerade på ”fel” ställe. Detta tror
jag kan påverka datorinteraktionen på ett negativt sätt, i alla fall när man skall lära sig
programmet. Om en dialogruta har två fönster och knappar som ”Calculate”, ”Print”
och ”Settings” är placerade nära ett av dessa fönster, men gäller för bägge fönstren så
uppstår det lätt ett missförstånd. Hur informationen i ett fönster är grupperad tror jag
påverkar datorinteraktionen.

I användargränssnittet presenteras på vissa ställen information i katalogstrukturer.
Detta ger en bra överblick och gör att användaren lätt kan se hur olika information är
relaterad till varandra.

På något enstaka ställe i programmet saknades ”Cancel”-knapp. Jag tycker att detta
medför att det blir mycket lättare att göra fel. Om man är för hastig i dialogen så kan
man klicka på en knapp utan att egentligen vilja utföra den funktionen.

I användargränssnittet hittade jag en del fönster och knappar som inte hade så
beskrivande texter. Detta gör att det blir mycket svårare att förstå vad som menas. För
att förstå vad man kan göra med en viss knapp så var jag tvungen att klicka på dem
och titta. Detta är något som användaren säkert lär sig efter ett tag, men för nybörjaren
kan det ta onödig tid. Det kan dock vara svårt att hitta på bra beskrivande texter som
skall få plats på begränsade utrymmen.

6.2.2 Orientering och navigering

När jag tittade på användargränssnittet med avseende på orientering och navigering så
kom jag fram till samma sak som i föregående kapitel. Rubrikerna på olika fönster
och knappar är betydelsefulla för att det skall bli lättare att navigera och orientera sig i
systemet.

I programmet finns det någon dialog där olika funktioner ändras beroende på vilket
val man gör högst upp i dialogen. Sådan information ändras både högst upp och längst
ner i dialogen. Mellan de knappar och värden som ändras finns sådana funktioner som
är ”konstanta” d v s inte ändras. För nybörjaren kan det vara svårt att få överblick när
de funktioner som ändras inte finns på samma ställe. Kanske är detta enbart ett
problem för mig som inte har domänkunskaper. Jag vet förmodligen inte lika bra som
en domänexpert vad man kan förvänta sig då man gör ett visst val.

6.2.3 Disposition av skärmytan

På en del ställen i programmet hittade jag dialoger som hade mycket ”vit yta”. I vissa
fall skulle flera av dessa dialogfönster kunna integreras med varandra. På så sätt
skulle antalet steg för att utföra ett visst moment kunna reduceras. Detta skulle
förmodligen ge användaren vissa tidsvinster.

6.2.4 Läsbarhet

Användargränssnittet i WRAP är bra med avseende på läsbarheten. Om en användare
skulle ha svårt att läsa informationen så påverkar detta säkerligen effektiviteten i
användandet.
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6.2.5 Diskret layout

Jag kunde inte se några större problem med layouten i WRAP. En dålig layout kan
göra att programmet blir rörigt och svårt att använda effektivt.

6.2.6 Kontroll och feedback

På många ställen i användargränssnittet ges bra feedback på olika funktioner, t.ex. så
visar en statuslist hur många procent av en viss beräkning som är klar. I denna dialog
finns också en ”abort”-knapp om användaren skulle vilja avsluta beräkningen. På en
del andra ställen ges ingen sådan feedback. När programmet inte ger någon feedback,
men ändå är upptaget med någon beräkning så är det lätt att göra fel. När ingenting
händer så är det lätt att klicka ett par gånger på olika knappar innan man förstår att
systemet är upptaget. Dessa klickningar registreras ofta ändå och utförs förargligt nog
när beräkningen är klar.

På några ställen i användargränssnittet är användaren tvungen att fylla i vissa värden
innan det går att titta vad som finns i nästa flik. Denna tvingande funktion kan
”tvinga” användaren att göra fel. Om man endast vill titta på vissa värden som finns i
en annan flik så är det lätt att fylla i ett värde på måfå i de fält som måste fyllas i. När
man sedan har tittat i de andra flikarna så kanske man klickar sig ur dialogen genom
att trycka på ”OK”-knappen.

6.2.7 Minimera användarens systemrelaterade input

I användargränssnittet finns det vissa dialoger där antalet steg hade kunnat reduceras.
Effekten av detta har jag diskuterat i tidigare kapitel. Programmet har nästan inga
genvägar genom knapptryckningar på tangentbordet. Jag tror att sådana genvägar
skulle kunna förbättra interaktionen. En enkel knapptryckning på tangentbordet går
oftast mycket snabbare än om man måste gå in i en meny och välja.

Det finns olika sätt att komma åt de huvudfunktioner som programmet har. Dels går
det att klicka på en knapp och dels går det att välja i menylisten högst upp i fönstret.
Det är bra att man kan komma åt funktioner från olika ställen. En knapp med en liten
bild på kanske inte är det första som användaren utnyttjar. När användaren skall lära
sig programmet så tror jag att det är lättare att gå in i en meny och göra sitt val. I
menyer är informationen ofta grupperad på ett översiktligt och logiskt sätt.
Expertanvändaren utnyttjar säkert hellre knappen, eftersom det går snabbare och
eftersom han vet vad som ”döljer sig där bakom”.

6.2.8 Fel och online-hjälp

I WRAP finns det en Online Help-funktion. Det är bra för den som skall lära sig
programmet. Hjälpen är dock inte färdigutvecklad ännu. Det finns en funktion där
användaren skall kunna klicka på t.ex. ett dialogfönster och få upp aktuell hjälp om
detta, så kallad ballonghjälp. Nu hamnar användaren i Online Help-funktionens
huvudmeny, istället för på rätt hjälpavsnitt. För att komma till rätt dialog i hjälpen så
måste man söka sig dit. Detta tar inte så lång tid, men är ändå ett extra moment som
användaren måste göra.
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De riktlinjer som jag har utgått ifrån och som presenteras av Lif (1998b) förespråkar
att det skall finnas ”undo”- och ”redo”-funktioner. Jag tycker att en ”undo”-funktion
kan underlätta mycket för användaren när denne har gjort fel och vill ångra sitt
handlande. En ”redo”-funktion är bra om användaren råkade vara lite för ivrig på
”undo”-knappen. I programmet finns det en ”undo”-funktion, men denna är ännu inte
implementerad. När jag gjorde fel så fanns det ingen möjlighet att ångra detta. En väl
utbyggd ”undo”-funktion tror jag sparar mycket tid åt användaren.

Vissa felmeddelanden i programmet är inte så välformulerade och innehåller
pseudokod. Detta kan göra att det blir svårare att förstå vilket fel man har gjort och
hur man skall rätta till det. Felmeddelanden bör vara tydliga, beskrivande och
instruerande.

6.2.9 Konsistens

Under min utvärdering av stilen i WRAP hittade jag en del saker som inte var
konsistenta. Det finns en del knappar i användargränssnittet som gör samma sak, men
på olika sätt. På ett ställe används menylist istället för knappar som i övriga
gränssnittet. Detta är några exempel på saker som jag tycker kan försvåra för
användaren att lära sig programmet. Om olika dialogfönster är konsistenta i sin
utformning så blir det lättare att känna igen sig och förmodligen utför man sin uppgift
snabbare.

6.3 Analys av utvärderingen av manualen
Jag analyserar i detta kapitel den utvärdering som jag gjorde av manualen till det
domänspecifika avgränsade programmet WRAP. Jag undersökte manualen utifrån
olika riktlinjer. Dessa riktlinjer delade jag in i tre områden; sökbarhet, lärbarhet och
läslighet. Utvärderingen av manualen resulterade i en rapport. Denna återfinns som
bilaga 7.

6.3.1 Sökbarhet

Hur lätt en manual är att söka i tycker jag är en mycket viktig egenskap för hur bra en
manual är. Detta tror jag gäller särskilt för de användare som använder manualen som
en sista utväg och bara vill ha lösningen på ett visst problem. De vill förmodligen inte
läsa igenom hela manualen för att hitta det de söker. För att kunna hitta i en manual är
det viktigt att den bland annat har en bra innehållsförteckning och ett sökregister med
sökord. Intryck av enkelhet och överskådlighet är andra kriterier som påverkar
sökbarheten.

6.3.2 Lärbarhet

Hur lätt användaren har att lära sig saker från manualen är en viktig aspekt. Manualen
är kanske det viktigaste hjälpmedlet en användare har för att lära sig hur programmet
fungerar. Det är viktigt att manualen ger en bra bakgrund så att användaren får en
djupare förståelse för hur olika moment kan och skall genomföras.
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Saker som skall förklaras i manualen bör följa strukturen på de arbetsuppgifter som
användaren har. Det ger en logisk och naturlig koppling till det som beskrivs. Det är
också bra om den innehåller konkreta exempel och illustrationer för att förklara saker.
På så sätt konkretiseras abstrakta koncept som ligger bakom en viss mekanism. Jag
tror att det är viktigt att dessa exempel och illustrationer är tydliga och enkla, annars
kommer de snarare att försvåra för användaren. Hela manualen måste utformas på ett
konsekvent sätt för att det skall vara möjligt att koda olika saker t.ex. med färger,
punkter och numreringar.

För att en manual skall vara bra kan den uppmuntra och stödja eget utforskande.
Manualen skall därför inte förklara allt in i minsta detalj utan lämna en del saker som
användaren själv kan upptäcka.

6.3.3 Läslighet

Hur lätt manualen är att läsa spelar en stor roll för hur användaren uppfattar hela
manualen. Det är viktigt att den vita ytan används för att gruppera texter. Annars kan
manualen uppfattas som rörig och svårläst. Genom att använda den vita ytan går det
också styra indelning och uppmärksamhet på ett bra sätt. En annan sak som har stor
påverkan på läsligheten är hur språket används. Det är bra om korta och enkla
meningar används samt ord som är välkända för manualens målgrupp. Detta innebär
att fackspråk som används inom domänen också med fördel kan användas i manualen.
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7 Resultat
I detta kapitel presenterar jag resultat från min analys i föregående kapitel. Först
presenterar jag resultatet från användarundersökningen, därefter resultatet från
utvärderingen av stilen och slutligen resultatet från utvärderingen av manualen.

7.1 Resultat från användarundersökningen
Jag intervjuade nio användare av det domänspecifika avgränsade
applikationsprogrammet WRAP. De hade arbetat i genomsnitt 6,9 år med spectrum
managementuppgifter. Alla användarna tyckte att språket i programmet var lätt att
förstå, trots att domänspecifika uttryck används frekvent i WRAP. Dessa två faktum
kan jag bara tolka som att de har gedigna domänkunskaper. Sex av de nio hade använt
programmet under en längre period och tre av dem höll på att lära sig programmet.
Således fanns både nybörjare och mer erfarna användare representerade.

På några ställen i analysen kommer jag fram till att om det finns för mycket
funktioner och finesser som en användare inte har nytta av så kan ett program bli
onödigt komplext. Detta gör att det tar längre tid att använda programmet och kan
skapa onödig irritation hos användaren. Datorinteraktionen kan alltså påverkas på ett
negativt sätt av för mycket funktioner och finesser.

En domänexpertanvändare kan ha mycket domänspecifik information framme
samtidigt på skärmen. Denna uppfattning har bland annat Lif (1998b) och Nielsen
(1993). Min undersökning visar att detta stämmer också på de nio användare som jag
har intervjuat. En domänexpert kan hålla reda på mer information samtidigt. Detta gör
förmodligen att interaktionen blir mer effektiv, eftersom inte användaren i lika stor
utsträckning behöver bläddra mellan skärmbilder för att få fram en viss mängd
information.

Om fält för sådana värden som är viktiga och nödvändiga att fylla i blandas med fält
för värden som är mindre viktiga så kan datorinteraktionen påverkas negativt.
Speciellt om sådant som är viktigt inte är markerat på något sätt. Det blir då svårare
att veta vilka värden som är kritiska för t.ex. en viss beräkning.

Det är en avvägningsfråga om det passar att ha defaultvärde på ett visst ställe eller
inte. Samtidigt som rätt defaultvärden underlättar mycket för användaren när denne
interagerar med systemet så kan fel defaultvärden göra interaktionen mycket
ineffektiv för en användare som måste ändra på värdet varje gång. Att välja rätt
defaultvärden blir svårare ju fler användare med olika behov som programmet har.

En förutsättning för att en domänexpert skall kunna interagera effektivt med ett
avgränsat domänspecifikt system är att den vokabulär som används inom domänen
också används för att beskriva olika saker i programmet. Det skulle vara ytterst
ineffektivt att inte använda det korrekta språkbruk som finns inom en viss domän.

Sådan information som är viktig för att t.ex. utföra beräkningar av olika slag måste
användaren ha lättillgänglig för att kunna interagera med systemet på ett effektivt sätt.
Om viktig information är svårtillgänglig så ökar risken för att det skall bli fel.

Djupa dialogstrukturer med många alternativ på varje nivå gör att momentet tar längre
tid att utföra än om dialogstrukturerna hålls grunda och med mindre alternativ. Om
antalet steg för att utföra ett visst moment kan hållas så litet som möjligt så kan
användaren vinna tid. Detta är dock en avvägningsfråga. Ju mindre antal steg i t.ex. en
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dialog, desto mer information i varje steg. För mycket information på en gång tar
också lång tid att bearbeta. Domänexperter klarar dock av att processa mer
information på en gång än vad en vanlig användare gör enligt Allwood (1998).

7.2 Resultat från utvärdering av stil
Jag utvärderade ett avgränsat domänspecifikt användargränssnitt med en heuristic
evaluation. I analysen av de olika aspekter som jag har tittat på kommer jag fram till
nedanstående resultat.

Hur informationen i ett fönster är grupperad kan påverka datorinteraktionen. Det är
lätt att tro att information som är placerad nära varandra är relaterade till varandra på
något sätt. Om t.ex. en knapp är placerad nära ett fönster så är det lätt att tro att den
knappen har med det fönstret att göra. Det blir då lätt att använda programmet på ett
ineffektivt sätt.

Texter som används för att rubricera olika saker bör vara så beskrivande som möjligt.
På så sätt undviker användaren att göra onödiga fel och kan interagera på ett
effektivare sätt. Detta gäller speciellt för nybörjaren som ännu inte har lärt sig vad
olika fönster och knappar har för funktioner.

Om det finns för mycket ”vit yta” t.ex. i ett programs dialoger så används inte
skärmytan på ett effektivt sätt. Detta kan medföra att onödigt många menyflikar måste
användas för att genomföra ett moment i programmet. Ju fler flikar användaren måste
gå igenom desto längre tid tar det.

En bra feedback gör användarens interaktion mycket effektivare. Det är lätt att göra
fel om man inte förstår att systemet arbetar. Statuslister och knappar där användaren
kan avbryta t.ex. en uträkning kan förhindra sådana fel.

Tvingande funktioner bör användas med försiktighet så att användaren inte förleds att
göra fel. Tvingande funktioner brukar användas för att förhindra användaren att göra
fel, men effekten kan bli den motsatta. Ibland används funktioner till annat än vad
som var tänkt från början.

Om antalet steg i en dialog kan minimeras så blir interaktionen effektivare. Det går
oftast fortare att göra ett moment i få steg. Genvägar genom knapptryckningar på
tangentbordet kan minska antalet steg för att komma till en dialog. Det är bra om det
finns olika vägar till en dialog. En väg som stödjer nybörjaren kanske inte är lika
snabb och effektiv för den som redan har lärt sig programmet.

Online hjälp-funktioner kan underlätta inlärningen av ett program. Genom att
användaren får tillgång till bra information om hur programmet fungerar så blir det
lättare att lära sig.

En ”undo”-funktion kan underlätta interaktionen med programmet. När användaren
har gjort fel så går det att ångra utförda handlingar. Det kan spara mycket tid.

Felmeddelanden bör vara utformade så att användaren direkt förstår vad som har gått
fel och hur det går att rätta till felet.

En konsistent utformning på användargränssnittet kan underlätta för användaren vid
interaktionen. Det blir lättare att känna igen sig och förmodligen utför man sin uppgift
snabbare.
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7.3 Resultat från utvärdering av manual
I min utvärdering av manualen till WRAP Win 3.0 kom jag fram till att det är viktigt
hur lätt manualen är att söka i. Detta tror jag gäller särskilt för de användare som
använder manualen som en sista utväg och bara vill ha lösningen på ett visst problem.
Viktiga saker för att kunna hitta i en manual är t.ex. att den ger ett intryck av enkelhet
och överskådlighet samt att den har en bra innehållsförteckning, ett sökregister och en
bra struktur generellt. Om användaren hittar saker fort som denne söker i manualen så
blir interaktionen med systemet effektivare.

En annan viktig aspekt är att det skall vara lätt att lära sig saker ur manualen. Om
användaren kan lära sig saker från manualen på ett enkelt sätt så blir det enklare att
interagera med systemet. Saker som gör att det blir lättare att lära sig ur manualen är
t.ex. att manualen ger en bra bakgrund att bygga vidare på, att den följer strukturen på
de arbetsuppgifter som användaren har och att den innehåller konkreta exempel och
illustrationer.

Om manualen är lätt att läsa för användaren så blir också interaktionen med systemet
effektivare. Det går snabbare att läsa en manual där texten är grupperad på ett logiskt
sätt och där ”vit yta” används för att skilja saker åt. Ord och meningar som är kända
för målgruppen bör användas i manualen för att öka läsligheten.
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8 Slutsatser
I detta kapitel sammanfattar jag i punktform de slutsatser som jag har kommit fram till
i mina tre undersökningar.

8.1 Slutsatser från användarundersökningen
Nedan presenterar jag de slutsatser som jag har kommit fram till från resultaten av
min användarundersökning.

• Användarna i min undersökning är domänexperter och både expertanvändare och
nybörjare finns representerade.

• För mycket finesser och funktioner som den enskilde användaren inte har nytta av
kan påverka datorinteraktionen på ett negativt sätt. Det kan innebära en mindre
effektiv interaktion på så sätt att det tar längre tid att använda programmet.

• En användare som är domänexpert kan hålla reda på mycket domänspecifik
information samtidigt. Detta kan göra datorinteraktionen effektivare.

• Det är en avvägningsfråga om det passar att ha defaultvärde på ett visst ställe eller
inte. Samtidigt som rätt defaultvärden underlättar mycket för användaren när
denne interagerar med systemet så kan fel defaultvärden göra interaktionen
mycket ineffektiv för en användare som måste ändra på värdet varje gång. Att
välja rätt defaultvärden blir svårare ju fler användare med olika behov som
programmet har.

• För att en domänexpert skall kunna interagera med en avgränsad domänspecifik
datorapplikation på ett effektivt sätt så är det förutsättning att domänens vokabulär
utnyttjas i applikationen.

• Sådan information som är viktig att kontrollera t.ex. före användaren skall utföra
en beräkning i det domänspecifika användargränssnittet måste vara lättillgänglig.
Om sådan information är svårtillgänglig så ökar risken för att det skall bli fel och /
eller användaren slösar bort dyrbar tid.

• Om det finns någon information som är viktigare än annan information så bör
detta markeras på något sätt så att det blir tydligare för användarna vad som är
viktigt och vad som är mindre viktigt.

• Dialogstrukturer som är djupa påverkar interaktionen på ett negativt sätt.
Domänexperter kan processa mer information samtidigt än vad en vanlig
användare klarar av och gynnas förmodligen mer av en grund struktur.

8.2 Slutsatser från utvärderingen av stilen
Nedan presenterar jag de slutsatser som jag kommer fram till utifrån resultatet av
utvärderingen av stilen. Vissa av punkterna nedan är formulerade på nästan samma
sätt som de riktlinjer som jag har använt mig av. I dessa fall har jag i analysen kommit
fram till att detta stämmer även för det domänspecifika användargränssnittet i WRAP
Win 3.0.
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• Hur informationen i ett fönster är grupperad kan påverka datorinteraktionen. Om
saker som inte hör ihop placeras nära varandra kan det uppstå missförstånd.

• Text som används för att namnge saker bör vara så beskrivande som möjligt. På så
sätt kan det bli det lättare att känna igen sig i programmet, speciellt för nybörjaren.

• Användande av mycket ”vit yta” kan påverka datorinteraktionen på ett negativt
sätt. Informationen kan då behöva fördelas i flera menyflikar. Det tar längre tid att
gå igenom.

• Bra feedback kan göra interaktionen effektivare. Det är lätt att göra fel om man
inte vet att systemet är upptaget. Statuslister och knappar där man kan avbryta
programmet i t.ex. en uträkning ger användaren bra kontroll över programmet.

• ”Forcing functions” bör användas med försiktighet. Ibland hittar användaren ett
användningsområde på en viss funktion som inte programmeraren har tänkt på. En
tvingande funktion kan då leda användaren till att göra misstag som annars hade
kunnat undvikas.

• Om antalet steg i en dialog är många så kan datorinteraktionen bli ineffektiv. Det
går oftast fortare att göra ett visst moment i ett mindre antal steg.

• Det är bra om det finns olika vägar till en viss funktion i programmet. En mer
informativ väg t.ex. genom en menylist är bra för nybörjaren. En genväg, t.ex.
genom knapptryckning på tangentbordet kan göra interaktionen effektivare för
expertanvändaren.

• Online hjälp-funktioner kan underlätta inlärningen av ett program.

• En ”undo”-funktion kan underlätta interaktionen med programmet. Det sparar
mycket tid att kunna ångra senast utförda handling.

• Tydliga, beskrivande och instruerande felmeddelanden kan underlätta
datorinteraktionen genom att användaren lättare kan rätta till sitt fel.

• En konsistent utformning på användargränssnittet kan underlätta för användarens
datorinteraktion genom att det blir lättare att ”hitta rätt” på skärmen.

8.3 Slutsatser från utvärderingen av manualen
Nedan presenterar jag de slutsatser som jag har kommit fram till när jag analyserade
utvärderingen av manualen.

• En manual som är lätt att söka i kan underlätta interaktionen mellan användare
och manual samt mellan användare och datorapplikation.

• En manual som är lätt att lära sig saker från kan underlätta interaktionen mellan
användare och manual samt mellan användare och datorapplikation.

• En manual som är lätt att läsa kan underlätta interaktionen mellan användare och
manual samt mellan användare och datorapplikation.
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9 Diskussion
I detta kapitel diskuterar jag sådant som jag tycker gick bra och sådant som gick
mindre bra med studien. Slutligen diskuterar jag lite om upplägget på kursen samt ger
förslag på fortsatt arbete.

9.1 Metod och tillvägagångssätt
Riktlinjerna som jag använde mig vid utvärdering av stilen på det grafiska
användargränssnittet har kritiserats för att vid utvärdering främst ge resultat som har
med inlärning av programmet att göra. I jämförelse med utvärderingen av innehållet
så tyckte jag att jag kände den skillnaden. Jag hittade mycket sådant som kan relateras
till inlärningen av programmet. Säkert påverkade också det faktum att jag själv var
nybörjare.

9.1.1 Svaren på frågorna

Användarna hade svårt att förstå vissa av de frågor som jag ställde. Ibland svarade de
på ”fel” fråga. Jag antecknade svaren ändå, istället för att avkräva användaren ”rätt
svar”. Det var ju tänkt att jag skulle ha frågorna som diskussionsunderlag. De svar
som jag fick handlade inte bara om innehållet, utan också om stilen. Dessa saker går
ibland in i varandra och ibland är det precis samma sak.

Med tanke på hur vida frågorna är så tror jag att det krävdes att jag träffade
användarna. Det går naturligtvis att svara med enkla korta svar, men det var jag inte
intresserad av. Den person som svarade via e-post gav flest sådana svar. Svar som ja,
nej och kanske är inte så lätta att dra några slutsatser från i fråga om vilka egenskaper
i ett användargränssnitt som stödjer eller försvårar datorinteraktionen. Sådana svar
kan lätt kvantifieras, men det var jag inte intresserad av. Min undersökning är av
kvalitativ art. Frågorna skulle ju ge kvalitativ kritik på användargränssnittet som bland
annat kan användas som utgångspunkt för att förbättra användbarheten i
datorapplikationen.

Generellt sett tycker jag att användarna hade bra synpunkter på användargränssnittet.
Det framkom mycket positiv och negativ kritik.

Av de tio användare som jag fick lov att intervjua så deltog nio stycken. Detta var
säkerligen ett resultat av den ”intensiva informationskampanjen”. Dessutom kan ju
resultaten som jag kommer fram till användas för att förbättra användargränssnittet. I
slutändan kan ju det komma dem till nytta. Om en användare har retat sig på t.ex. en
ineffektiv funktion under en längre tid, så kan jag tänka mig denne person gärna
skulle vilja se att funktionen förbättrades.

9.1.2 Användarnas medverkan

Användarna bidrog med domänspecifik kritik som jag aldrig skulle ha kunnat lista ut
med min kunskap. Å andra sidan skulle användarna säkert inte ha sett de saker jag
hittade i min utvärdering av stilen. De hade dessutom varken tid eller möjlighet att
ställa upp på så långa utvärderingssessioner som det skulle innebära.
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Ibland kom jag och användarna fram till samma saker i utvärderingarna. Jag utförde
min utvärdering parallellt med användarundersökningen. Naturligtvis kan detta ha
påverkat mina fynd. Däremot tror jag inte att jag har påverkat användarnas svar så
mycket.

Att inte alla användare kunde närvara samtidigt kan ha påverkat resultatet negativt. I
ESC-metoden förespråkas ju en scenariobaserad gruppövning. Å andra sidan finns det
de som förmodligen inte skulle ha kommit så mycket till tals i en stor grupp. Jag tror
inte att svarens innehåll har påverkats så mycket av detta faktum.

Före undersökningen trodde jag att användarna utnyttjar systemet i högre grad än vad
de verkligen gör. Många användare verkar använda programmet i intervaller, ibland
mer, ibland mindre. Ett par användare utnyttjade inte systemet mer än någon gång per
månad. De hade dock ändå kritik på användargränssnittets innehåll.

9.1.3 Min roll i utvärderingen

I ett så domänspecifikt program som WRAP är det ibland oerhört svårt att utvärdera
stilen utan att blanda in innehållet. En riktlinje var att användargränssnittet bör vara
transparent för användaren. Detta innebär att det skall vara uppenbart för användaren
hur informationssystemet skall användas, hur olika information på skärmen är
relaterade och hur man utför olika operationer. För att veta om det är uppenbart hur
informationssystemet skall användas så krävs ju att man är insatt i vad den
information som presenteras på skärmen betyder.

Det bästa hade kanske varit om jag hade gjort en heuristic evaluation först och i
samband med detta antecknat vilka saker som jag inte kunde utvärdera på grund av
min avsaknad av domänkunskap. Därefter kunde jag ha frågat användarna om dessa
saker.

Det var lättare att hålla isär innehåll och stil i utvärderingen av manualen. Kanske
beror detta på att text inte är lika svår att utvärdera som en datorapplikation. Även om
manualer föreslås vara en del av användargränssnittet så tycker jag inte att man kan
tala om någon interaktion med en manual i samma mening som med en
datorapplikation. En manual består endast av text och bilder. Den är ”passiv”.
Datorapplikationens användargränssnitt har funktioner som kan ge användaren
respons på det som användaren gör.

9.2 Om resultatet
Jag gjorde tre undersökningar. Av dessa tycker jag att användarundersökningen
besvarar min problemformulering bäst. I den är det domänexperter som svarar på
frågor om det domänspecifika användargränssnittet. De slutsatser som jag redovisar
beskriver vad som kan påverka datorinteraktionen för en domänexpert. I många fall
kommer jag fram till slutsatser som är avvägningsfrågor. Om t.ex. ett defaultvärde
stödjer interaktionen för en domänexpert så kanske det inte gör det för en annan. Den
slutsats som jag drar av detta är att detta problem skulle kunna lösas om användaren
själv kunde ställa in defaultvärdet. Då blir det dock fler funktioner i programmet och
detta kan försämra interaktionen i sig.
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En förutsättning för att något skall påverka interaktionen på det ena eller andra sättet
är självfallet att den specifika situationen uppstår för användaren. Ett dåligt formulerat
felmeddelande stör ju inte den användare som inte råkar ut för det.

I vissa fall kommer jag fram till sådant som entydigt kan svara på
problemformuleringen. De flesta av dessa saker är dock ”självklarheter”. Att ett
domänspecifikt användargränssnitt måste innehålla domänspecifikt språk för att
användaren skall kunna interagera effektivt med systemet tycker jag är självklart. Det
skulle nog vara svårt att göra programmet på något annat sätt. Utvecklingen av
WRAP har dock skett i nära samarbete med domänexperter och utvecklarna har själva
blivit domänexperter med åren. Om jag skulle ha tittat på ett annat användargränssnitt
där utvecklarna inte är domänexperter så kanske det inte hade varit självklarheter.

I utvärderingarna kommer jag fram till vissa saker som är samma som de riktlinjer
som jag har använt mig av. Detta gäller främst för utvärderingen av stilen och
manualen. Det kändes lite som att ”bita sig själv i svansen”. Min utgångspunkt var ju
att riktlinjerna stämmer. Med dessa ville jag få fram sådant som stödjer respektive
försvårar för domänexperter i interaktionen med ett avgränsat domänspecifikt
användargränssnitt. Jag använde mig av generella riktlinjer för att kontrollera vad som
stämmer in på ett domänspecifikt användargränssnitt.

Eftersom jag använde mig själv som instrument så kanske det skulle kunna vara svårt
att tala om att detta gäller även för domänexperter. Jag är ju ingen domänexpert. I
användarundersökningen har dock användarna kommit fram till en del samma saker
som jag. I detta avseende tror jag inte domänexperter skiljer sig från vanliga
användare. I utvärderingen av stilen och manualen har jag använt mig av en metod
som svarar på vad som är stödjande och försvårande för interaktionen generellt sett.
Därför tycker jag inte att utvärderingen av stilen och manualen svarar lika bra på min
problemformulering som användarundersökningen. De svarar mer på vilka
egenskaper i ett användargränssnitt som kan stödja eller försvåra interaktionen för
vilken användare som helst.

9.3 Om programvaran
Utvecklingen av WRAP präglas av en blandning av in-house-utveckling, kommersiell
produktutveckling och kontraktsutveckling. Programvaran utvecklas för användare
inom Enator-koncernen. Där är både kund och utvecklare kända. Systemet har
upphandlats av specifika kunder som har tittat på flera olika möjliga leverantörer.
Kontrakt har sedan tecknats mellan utvecklare och kund. Förutom detta så utvecklas
systemet ständigt för att kunna konkurrera med liknande system på en global
marknad.

För att täcka potentiella behov så måste många funktioner finnas med i programmet.
Ju större programmet blir desto komplexare. I dessa lägen är det viktigt att göra
tydliga avgränsningar på olika typer av information. Annars blir det lätt för
användaren att blanda ihop sådant som behövs i programmet med sådant som inte är
nödvändigt. Detta ger en mindre effektiv datorinteraktion. Jag tycker att olika typer av
funktioner och information i WRAP har avgränsats på ett ganska bra sätt.

Det finns nog vissa saker som skiljer generiska applikationer från domänspecifika vid
försäljning. När ett så domänspecifikt system som WRAP säljs till en kund så går det
inte till på samma sätt som när en generisk applikation säljs. Generiska applikationer
säljs ofta utan att någon speciell anpassning efter kundens behov görs. Kanske gör
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återförsäljaren vissa anpassningar efter någon kunds behov, men det är nog inte så
vanligt att de gör förändringar i källkoden. Försäljning av domänspecifika
applikationer tror jag oftare föregås av förhandlingar om t.ex. anpassningar i
programvaran, installation, utbildning och service.

WRAP hade olika utseenden på knappar som gör samma sak. Detta är förmodligen en
följd av att flera utvecklare har gjort olika delar av programmet, utan att det har
funnits riktlinjer för hur det grafiska användargränssnittet skall se ut.

WRAP är utvecklat med verktyg från Microsoft. I dessa verktyg finns det färdiga
komponenter. När färdiga komponenter används vid utvecklingen så kan dåliga
egenskaper i dessa ”följa med” i användargränssnittet. För att ändra på en viss sak i
användargränssnittet kanske man måste gå utanför detta utvecklingsverktyg och
bygga komponenterna själv. Detta kan vara mycket resurskrävande, men ge ett
effektivare program. Fördelarna med att använda färdiga standardkomponenter kan i
många fall överväga de nackdelar som det innebär att utveckla från ”scratch”. Det kan
t.ex. ta mindre tid och göra att programmet blir lättare att anpassa till en viss miljö.

9.4 Förslag på fortsatt arbete
För att besvara problemformuleringen bättre så tror jag att det skulle ha varit
gynnsammare att enbart utföra en användarundersökning och sedan analysera detta
resultat noggrannare än vad jag hann med. Om man har tillgång till fler användare
som har större applikationsspecifika kunskaper än de i min undersökning så tror jag
också att problemformuleringen hade kunnat besvaras bättre.

Jag tycker att det skulle kunna vara intressant att titta närmare på sådant som har med
utvecklingen av en programvara att göra. Man skulle kunna gå vidare med att göra en
ordentlig analys av vad som skiljer olika typer av utveckling; in-house-utveckling,
kommersiell produktutveckling och kontraktsutveckling. Detta skulle sedan kunna
jämföras med utformningen och effektiviteten i ett eller flera grafiska
användargränssnitt.

Intressanta frågeställningar i samband med detta är:

• Hur påverkas effektiviteten i ett användargränssnitt av att t.ex. en ordentlig
behovsanalys har gjorts eller inte?

• Hur påverkas effektiviteten i ett användargränssnitt av om generiska mallar
används för att skapa ett domänspecifikt användargränssnitt?
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Presentation av Enator Communications AB
Enator Communications AB är ett bolag inom Enatorkoncernen enligt Enator (1999a). Bolaget
har 320 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor. De tjänster som erbjuds är konsult-,
teknik-, och servicetjänster inom tele- data- och radiokommunikation samt teknisk övervakning.
Enator Communications kunder finns inom försvar, övrig statlig förvaltning, kommun och
landsting samt industri och näringsliv.

Hela Enatorkoncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor och har drygt 5000 anställda på 60 orter
i Norden och Tyskland enligt Enator (1999b).

Enator Communications utbud sammanfattas i Enator (1999c) Följande kategorier av tjänster och
varor presenteras:

• Konsulting med ett högt inslag av rådgivning

• Systemorienterade konsult-, teknik- och underhållstjänster

• Konsult- och tekniktjänster i tidiga projektfaser

• Utprovning och verifiering

• Systemanalys, -värdering, -optimering och -integrering

• Kompletterande produkter och systemleveranser

• Underhåll och modifieringar

Detta är tjänster och varor som erbjuds av Enator Communications olika affärsenheter. En kort
presentation av vilka affärsenheter som finns och vad de arbetar med följer i nästa kapitel.

Enator Communications affärsenheter
Enator Communications AB är uppdelat i fem affärsenheter enligt Enator (1999c). Dessa
presenteras kortfattat nedan. Affärsenheten Radiosystems är den enhet som har utvecklat den
programvara vars användargränssnitt skall utvärderas i detta arbete.

• Företagskommunikation – Verksamhetsområdet omfattar IT-konsulting med inriktning
på kundens affärs- och verksamhetsutveckling enligt Enator (1999d). Inriktningen är tele-
och datakommunikation samt tekniska tjänster för telenät, systemplattformar för tal-,
text-, bild-, video- och datakommunikation samt mobiltelefoni och landmobila radionät.

• Telekom Support – Tjänsterna utgörs av tekniska och underhållstekniska konsulttjänster
enligt Enator (1999e). Reparationer inom telekommunikationsområdet samt medverkan i
systemleveranser är några av de tjänster som utförs. Verksamhetsområden är telefoni,
datakommunikation, krypto och transmission.

• TelekomProjektering – Verksamheten omfattar enligt Enator (1999f) tjänster i form av
konsulting, systemrealisering, systemleveranser och support inom områdena IT,
telekommunikation och teknisk övervakning. Fokusering sker bland annat på
projektledning och projektadministration för IT-projekt samt tekniska tjänster som t ex
systemutformning och systemprojektering.
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• Radiosystem – Enligt Enator (1999g) är affärsidén för Radiosystem att erbjuda den bästa
resursen för tekniska tjänster under radiosystemens hela livslängd till kunder som
anskaffar, tillverkar och använder radiosystem. Affärsenheten utvecklar och levererar
också system och produkter för planering, styrning, drift och underhåll av radiosystem.
Några exempel på detta är system för test och underhåll, fjärrmanövrering och frekvens-
och radionätplanering.

• Kom- och Navsystem – Affärsenheten Kommunikations- och Navigeringssystem arbetar
enligt Enator (1999h) med radiokommunikationssystem samt navigerings- och
landningshjälpmedel. Enheten erbjuder kompetens bland annat inom områdena radio- och
manöversystem för flygtrafikledning, flygmätning av navigerings- och
landningshjälpmedel, flygplatsunderhåll samt radio och manöversystem för stridsledning.

Affärsenheterna finns på nio orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Växjö. Detta arbete utförs
på ett av Enators kontor som är placerat i Mjärdevi Science Park i Linköping.
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Bakgrund
Enator Communications har utvecklat dataprogrammet WRAP, som används för
frekvens- och radionätplanering. På engelska använder vi det sammanfattande begreppet
”Spectrum Management”. Programmet WRAP Win är utvecklat för PC i Windows
95/WindowsNT-miljö. Arbetssättet vid användning av programmet är i hög grad
interaktivt med användarkommunikation direkt över bildskärm, mus och tangentbord för
inmatning av värden. Ett stort antal fönster utnyttjas.

Det finns behov att granska användargränssnitten i programmet för att

• kontrollera logik och stringens i användarkommandon och presentationer

• identifiera brister i funktioner och egenskaper vilka försvårar användarnas inlärning
och utnyttjande av programmet.
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Uppgift

WRAP Win skall granskas ur följande aspekter:

1. Programmets sätt och lämplighet att stödja användarprocessen för Spectrum
Management, omfattande

a) teknisk planering av ny radiostation och omplanering av existerande radiostationer
(det finns många olika typer av radiostationer och planeringsmoment)

b) administrativ hantering av nya och existerande radiostationer, omfattande
registerhållning, tillståndsgivning och framtagning av diverse rapporter.

2. Logik och stringens i användargränssnittets funktioner för kommandon och
presentationer. Kontroll mot ”Windowsstandard”. Applicering av sunt förnuft och
allmänt accepterade regler för människa-maskininteraktion i denna typ av system.

3. Egenskaper som stödjer respektive försvårar användarens inlärning, korrekta
handhavande och förståelse av programmet för sina arbetsuppgifter. Här inkluderas också
det stöd som ges av ”Help”-funktionen.

Programmet används för närvarande av ett tiotal personer inom Enator Communications
och försvaret. En del av uppgiften består av inhämtande av användarsynpunkter. I mån av
tid och lämplighet kan examensarbetet även omfatta implementering i programvaran av
förändrade och nya användargränssnitt enligt de redovisade rekommendationerna.

Mål

Examensarbetet har för Enator Communications del följande mål:

1. Under examensarbetets gång ge råd rörande lämpliga ändringar och utformning för att
ge goda egenskaper avseende uppgifterna 1-3.

2. Ge rekommendationer för ytterligare förändringar som förbättrar WRAP Win-
egenskaperna avseende människa-maskininteraktion.

3. Dokumentera det aktuella läget avseende uppgifterna 1-3 samt ytterligare
rekommendationer vid examensarbetets avslutande.
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Genomförande

Tid

Under första halvåret 1999.

Plats

Vid Enator Communications kontor i Linköping. Adressen är Teknikringen 4, 583 30
Linköping, tel 013/234300 (efter flyttningen från Hertig Karlsgatan). Resor kan förväntas
till Enator Communications i Växjö, Arboga och Göteborg samt till Stockholm i samband
med användarintervjuer.

Handledare på Enator Communications

Enator Communications Ulf Rydberg (ulf.rydberg@enator.se). Övriga i WRAP Win
utvecklingsgruppen bistår också.
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Bäste användare!

Jag heter Robert Johanson och gör mitt examensarbete på Enator Communications AB i
Linköping. Jag läser Systemvetenskapligt program på Högskolan i Skövde.

Jag skall utvärdera användargränssnittet i WRAP. Detta har jag tänkt att göra genom att själv
utvärdera sådant som har med stilen att göra (d v s utseendet och känslan i gränssnittet) och
låta dig som är användare få vara med och utvärdera sådant som har med innehållet att göra (d
v s den domänspecifika substansen).

Har du någon kritik på gränssnittets stil så tar jag självfallet emot och behandlar denna också.
Resultatet från utvärderingen kommer att användas som utgångspunkt för att förbättra
programmets användbarhet och därmed också ”användarvänlighet”.

Om jag får besöka dig och genomföra intervjun tänker jag först visa ett antal bilder på
användargränssnittet i WRAP. Sedan får du berätta om dessa är karaktäristiska för ditt arbete.
Alternativt kan vi starta WRAP på någon dator så att du kan visa vilka moment som du utför
oftast. Därefter har jag tänkt att ställa ett antal frågor. Dessa presenteras nedan. Svaren från
undersökningen kommer att behandlas anonymt och kategoriseras i olika grupper.

Om det skulle vara så att du har möjlighet att vara med i undersökningen, men inte har tid att
ta emot mig så kan jag skicka över de skärmbilder som jag har tänkt att visa. Sedan kan du
sända tillbaka svaren till mig, helst med e-post.

Om du undrar över något så tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

/Robert

Robert Johanson
Enator Communications AB
Teknikringen 4
583 30 LINKÖPING

robert.johanson@enator.se
Tfn arbete: 013-23 43 46
Mobiltfn: 0707-20 86 46
Tfn bostad: 013-16 44 30
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Användaren och programmet

0. Uppgifter om användare och version av WRAP
Namn:
Företag / ort:
Befattning / tjänst:
Vilken version av WRAP använder du nu?

1. Användarens kunskaper

Kunskap om ett specifikt system

1.1 Hur ofta använder du WRAP (varje dag, varje vecka, varje månad)?
1.2 Hur länge har du använt WRAP?
1.3 Vilken version/vilka versioner av WRAP har du erfarenhet av?

Kunskaper inom arbetsområdet

1.5 Hur länge har du arbetat med Spectrum Management-frågor?
1.6 Hade du något datoriserat stöd innan du började använda WRAP?
1.7 Vilket program i så fall?

Användargränssnittet

2. Arbete relaterat till layout och funktionalitet
2.1 Tycker du att det är uppenbart hur man skall utföra uppgiften (på respektive skärmbild)?
2.2 Går det att missförstå hur man skall göra?
2.3 Om det går att missförstå, beskriv på vilket sätt.

3. Simultan presentation av information
3.1 Tycker du att relevant information visas på dessa bilder för att utföra respektive uppgift?
3.2 Saknar du någon information? (Vilken och varför?)
3.3 Är någon information onödig? (Vilken och varför?)
3.4 Tycker du att för mycket information visas på skärmen samtidigt?

4. Viktig information
Anm: Viktig information kan betonas med hjälp av t ex olika typsnitt, storlek, figurer osv.

4.1 Är betonad information viktig?
4.2 Är viktig information betonad?
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5. Genvägar och defaultvärden
5.1 Finns det genvägar i programmet för olika operationer?
5.2 Tycker du att relevant information visas som defaultvärden?
5.3 Saknas det defaultvärden någonstans?
5.4 Finns det något fält som inte borde ha defaultvärden?

6. Språk
6.1 Tycker du att språket som används i programmet är klart och tydligt?
6.2 Är det för mycket datorrelaterade fackuttryck?
6.3 Är det för mycket domänrelaterade (spectrum management) fackuttryck?
6.4 Vilka fackuttryck (datorrelaterade och domänrelaterade) är svåra att förstå?

7. Uppgiftscentrering på gränssnittet
7.1 Tycker du att användargränssnittet (hela användargränssnittet) är utformat efter strukturen
på dina arbetsuppgifter?
7.2 Skulle du vilja ändra på någon del av gränssnittet så att det följer strukturen på dina
arbetsuppgifter bättre?
7.3 Vilken del då?

8. Manualen i pappersform
Anm: Version 2.0- och 2.1-användare har bara tillgång till User's Guide. Version 3.0-
användare har tillgång till User's Manual och On-Line Help-funktion.
8.1 Hur ofta använder du manualen?
8.2 Tycker du att den är lätt att läsa?
8.3 Tycker du att den är lätt att söka i?
8.4 Tycker du att den är lätt att lära från?
8.5 Saknar du någon information?
8.6 Är det för mycket information?

9. On-Line Help-funktion (endast version 3.0)
9.1 Hur ofta använder du On-line Help-funktionen?
9.2 Tycker du att den är lätt att använda?
9.3 Saknar du någon information?
9.4 Är det något annat som du önskar av On-line Help-funktionen?

10. Allmänt
10.1 Är det lätt eller svårt att navigera i systemet?
10.2 Är det lätt eller svårt att veta var i systemet man befinner sig?
10.3 Finns det något annat i användargränssnittet som du skulle vilja ändra på?
10.4 Vad är det isåfall?
10.5 Varför?
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Detta dokument är ett delmoment i utvärderingen av användargränssnittet i WRAP Win. Jag
presenterar här användarnas önskemål om förändringar i användargränssnittet.

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att sammanställa användarnas synpunkter och önskemål på sådana
förändringar i användargränssnittet som kan relateras till det domänspecifika innehållet.
Användarnas önskemål är viktiga och kan användas som utgångspunkt för att förbättra
användargränssnittet.
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2 Tillvägagångssätt och analys

2.1 Kriterier för utvärdering
För att ta reda på vad användarna tycker om användargränssnittets innehåll så har jag använt
mig av ett frågeformulär. Jag har intervjuat åtta användare på plats i Linköping, Växjö,
Arboga och Stockholm. En användare missade vårt bokade möte och svarade med e-post
istället. Vid två tillfällen har jag intervjuat två användare samtidigt. En av användarna är
manualutvecklaren. Han har testat alla systemets funktioner, för att kunna beskriva dessa i
manualen.

Frågorna som jag har använt mig handlar om det domänspecifika innehållet. Eftersom mina
kunskaper inom programmets domän, Spectrum Management är begränsade så använde jag
mig av denna metod. Jag kompletterade med ytterligare några frågor om användarnas
kunskaper, manualen, Online Help-funktionen och hur lätt det är att navigera i systemet. Jag
gav också användarna möjlighet att komma med andra synpunkter om användargränssnittet
t.ex. sådana som har med utseendet och känslan att göra.

Nedanstående typer av frågor ställdes.

• Användarnas kunskaper – Frågor om hur ofta programmet används och hur länge
användaren har arbetat med programmet och med Spectrum Managementfrågor.

• Arbetsrelaterad layout och funktionalitet – Frågor om skärmlayouterna är relevanta för
användarens arbete och om det är uppenbart hur uppgifterna kan och skall utföras.

• Simultan presentation av information – Frågor om all den information som behövs för att
utföra en viss uppgift är synlig på skärmen.

• Betona viktig information – Frågor om viktig information är betonad och om den betonade
informationen är viktig.

• Använd genvägar och default-värden – Frågor om det finns genvägar för de mest vanliga
operationerna och om korrekt information används som defaultvärden.

• Tala användarens språk – Frågor om språket är uppenbart för användaren och vilka
termer som kan vara svåra att förstå.

• Uppgiftscentrering på användargränssnittet – Frågor om användargränssnittet är utformat
efter strukturen på användarens arbetsuppgifter.

• Manualen i pappersform – Frågor om hur ofta manualen används, om den är lätt att söka
i, lära från och läsa i.

• Online Help-funktionen – Frågor om hur ofta funktionen används, om den är lätt att
använda och om användaren saknar någon information i den.

• Allmänna frågor – Frågor om det hur lätt det är att veta vart i systemet man befinner sig,
om det är lätt att navigera mellan olika skärmbilder och om användaren hade några övriga
synpunkter på användargränssnittet.

Frågorna om betonad information visade sig vara omöjlig att använda i detta sammanhang.
Information kan betonas på olika sätt t ex genom att använda olika teckensnitt, storlekar,
färgkodning osv. Ingen användare kunde svara på frågan eftersom den var för abstrakt.
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Användarundersökningen gjordes som scenariobaserade intervjuer. Användaren fick visa mig
vad programmet används till, d v s vilka funktioner som utnyttjas, men också hur dessa
funktioner användes. Detta använde vi sedan som utgångspunkt för frågorna. Jag följde inte
frågorna strikt, utan lät användarna associera ganska fritt.

2.2 Presentation av svaren
Nedan följer presentation av de svar som jag fick av nio användare.
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Användaren och programmet

0. Uppgifter om användare och version av WRAP
a) Användare ett.
b) Användare två och tre.
c) Användare fyra.
d) Användare fem.
e) Användare sex.
f) Användare sju och åtta.
g) Användare nio.

1. Användarens kunskaper
Kunskap om ett specifikt system
1.1 Hur ofta använder du WRAP (varje dag, varje vecka, varje månad)?
a) Varje vecka (ibland mer, ibland mindre, men igenomsnitt varje vecka)
b) varje vecka, varje månad
c) Varje dag - varje vecka
d) Varje månad
e) Det är till och från men ofta varje dag.
f) Cirka en gång i veckan, Nästan varje dag.
g) Varje vecka.

1.2 Hur länge har du använt WRAP?
a) Jag har varit med sedan starten (-95 tror jag)
b) Sedan starten 97 (starten av Wrap Win)
c) Sedan april förra året
d) Sedan –91
e) Sedan leveransen för 1,5 månad sedan.
f) Sedan leveransen för 1,5 månaders sedan, Dito
g) 2 år.

1.3 Vilken version/vilka versioner av WRAP har du erfarenhet av?
a) Har mest erfarenhet från version 2.1.
b) 2.0 och Unixversionen
c) 2.0, 2.1, 3.0, Unixversionen
d) Unix, 2.0 och 2.1
e) 3.0
f) 3.0
g) Demo + ver 2

1.4 Vilka funktioner i programmet använder du mest?
a) Profiler och täckningskartor.
b) Täckningsberäkningar och länkberäkningar
c) Alla
d) Täckningsberäkningar
e) Framför allt gör jag sökningar i databaserna, men jag använder också det Administrativa

systemet.
f) Collocation Interference, Sökningar i databasen efter störningar och göra beräkningar för

att kolla störningsrisk.
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g) –

Kunskaper inom arbetsområdet
1.5 Hur länge har du arbetat med Spectrum Management-frågor?
a) Sedan 86-87 någon gång.
b) 4 år, 9 år
c) Sommaren –96
d) -91
e) I 20 år.
f) 6 månader, 3 år.
g) 3 år.

1.6 Hade du något datoriserat stöd innan du började använda WRAP?
a) Det hade vi, men jag skötte inte den biten då. Vi skickade iväg material som skulle

”köras”.
b) Nej, Ja
c) –
d) Ja
e) Ja
f) Nej, Ja
g) Nej.

1.7 Vilket program i så fall?
a) Prut tror jag systemet hette (kördes på VAX).
b) Prut (Vax), (Imfri används idag för enklare interferensberäkningar eftersom WRAP är

krångligare och mer avancerad)
c) –
d) Prut (Vax)
e) Centraldatorsystem, Micro Vax (Systemen hade inga namn)
f) -, FTR (Post och Telestyrelsen)
g) -

Användargränssnittet
2. Arbete relaterat till layout och funktionalitet
2.1 Tycker du att det är uppenbart hur man skall utföra uppgiften (på respektive
skärmbild)?
a) Ja det är det väl. Vad är du ute efter? – Ja
b) Inte vissa saker.
c) Kanske inte från början när man ska lära sig programmet.
d) Det är struligt att installera systemet. Vi hade demon först och sedan fick vi en CD skiva

med den skarpa versionen. Det värsta är att inte allt fanns på den demon för att installera
systemet, utan saker från demon krävdes också. Om man får en icke betaversion så vill
man ha allt (som krävs) på CD:n.

e) Jag vill kunna söka i ett visst frekvensband. Nu söker man endast på en frekvens.
f) ”Station search engine” är bra, men jag skulle vilja ha fler sökkriterier.
g) Ja.
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2.2 Går det att missförstå hur man skall göra?
a) Ja, låt mig fundera lite.
b) Ja.
c) Det gör det säkert.
d) Ja
e) Ja
f) Ja, vissa saker.
g) Kanske

2.3 Om det går att missförstå, beskriv på vilket sätt.
a) (När man skall göra täckningsberäkning) Coverage. Line startpoints: Linjeberäkning. Man

måste välja cancel innan man kan rita på kartan.
b) I det övre vänstra fönstret tycker jag att det inte är helt självklart. Jag visste inte när ”My

stations” respektive ”Stations in project” skulle användas i början. Det tog lång tid innan
man förstod hur man skulle spara en station. När man ska markera ett antal stationer och
ska visa dessa med ”ögat”, så gör vi ofta fel (avmarkerar när annan station väljs, listan på
stationer kanske är lång). Att välja vilken länk som ska visas i ”profile viewer” är inte helt
logiskt. Att man måste markera stationerna i det högra övre fönstret tog ett tag att förstå.
Vi skulle vilja kunna markera och avmarkera stationer på kartan. Vi vill gärna kunna
klicka på en linje eller på stationerna på kartan för att välja profil.

c) Det finns för mycket inställningsmöjligheter, det blir komplext.
d) För att ändra vissa saker måste man gå in i en inifil. Det är inte alldeles självklart. Vid

utskrift av kartor blir det ett antal streck som inte skall vara där. Om man ska ha värdet
140dB så måste man ställa in 139,999 för att kringgå detta problem.

e) I ”Station search engine” finns det inget värde förvalt på TX och RX. Om man glömmer
att fylla i detta så söker datorn på bägge kriterierna. Det kan ta väldigt lång tid och går inte
att avbryta i programmet. För att markera alla stationer så krävs att man först markerar
den översta posten. Sedan måste man rulla sig ned i listen genom en jättelång lista till den
understa posten, hålla nere shift och klicka på denna. Det hade varit bra om ”Markera allt”
hade funnits t ex när man högerklickar. När det finns många kolumer och man vill
markera en post så måste man scrolla sig tillbaka.

f) Vet inte, Om stationen har flera frekvenser så kommer bara högsta och minsta värdet med.
Jag skulle vilja ha alla värden registrerade. Man kunde t ex presentera en rad för varje
frekvens eller högerklicka på något värde och få fram resten. I ”Edit station”. Om man
hämtar en station ur databasen och det fattas något värde på denna så måste man fylla i
något för att kunna titta vilka värden som döljer sig bakom nästa flik. Det är inte bra. Om
man har otur så hugger man till med något värde och glömmer att gå ur dialogen genom
att välja ”Avbryt”. Det felaktiga värdet sparas då i databasen.

g) Man måste veta i vilken ordning man skall göra vissa saker.

3. Simultan presentation av information
3.1 Tycker du att relevant information visas på dessa bilder för att utföra respektive
uppgift?
a) Ja i huvudsak. Z-koordinat. Vet inte vart man ställer in den. Eller visste inte det i början i

alla fall.
b) I huvudsak.
c) –
d) –
e) Länkarna framför allt tycker jag har ett bra presentationssätt.
f) Det är ganska bra.
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g) Ja

3.2 Saknar du någon information? (Vilken och varför?)
a) Nej, egentligen inte. Om man väljer Coverage result så kommer inte stationens namn upp

på kartan. Man hamnar alltid i katalogen WRAP/bin när man ska öppna en projektfil. Jag
vill kunna ställa in det så att jag hamnar i mitt bibliotek.

b) Kan man dra en linje på kartan och få en profil på denna? Hur tar man bort en ritad linje?
Select area, vad används den till? På ”Edit station” vill vi att enheten på det värde som
presenteras ska vara samma som det man har valt att skriva in t ex ”National Grid”.

c) Det sämsta verktyget är Frequency Assignment.  Det är bara ett fönster med tre tabeller.
Ledtexter saknas i själva huvudfönstret. Inga rubriker. Dessutom skiljer detta sig från
övriga programmet. Här finns det inga knappar utan menyerna finns i en list högst upp.
Collocation interference är inte heller så bra. I det övre vänstra fönstret borde det finnas
något under ”Results” som talar om vilka resultat som visas i det vänstra fönstret för
tillfället. T ex att ikonen byter utseende eller att det finns en checkbox.

d) Det finns ingen punkt som markerar vilken ”projection” som man har valt. Det finns det
däremot på skalan. Jag vill kunna ta bort stationens namn i kartan och gärna kunna ändra
på textens storlek samt kunna ta bort den vita bakgrunden. Om man gör en
täckningsberäkning så visas täckning, även för de delar av kartan som man inte har, men
med ”fel” värden. T ex över Danmark så visas täckning, men med Z=0. Man måste klicka
i ett fält (fönster) för att kunna skriva ut detta.

e) Det finns ingen möjlighet att avbryta en sökning. (”Station search engine”) Det skulle
underlätta avsevärt. Vi har planerat för cirka 10-12 användare till hos oss. Då skulle det
naturligtvis vara bra om man kunde få specifik hjälp (avser ballonghjälp).

f) Nej
g) Nej

3.3 Är någon information onödig? (Vilken och varför?)
a) Nej, det är bra att det finns, ifall man skulle behöva den.
b) 3D-kartorna. De har vi ingen användning för.
c) Jag tror inte det.
d) Nej
e) Programmet är väldigt omfattande. Jag använder bara en liten del av det. Jag använder t ex

inte de tekniska delarna.
f) Nej
g) Nej

3.4 Tycker du att för mycket information visas på skärmen samtidigt?
a) Nej, det är ju upp till varje användare hur mycket information denne vill ha på skärmen.

Man kan ju styra det själv.
b) Det bestämmer man ju lite själv.
c) Det tycker man kanske i början.
d) Nej
e) Nej
f) Nej
g) Nej, man kan ju flytta fönstren.
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4. Viktig information
Anm: Viktig information kan betonas med hjälp av t ex olika typsnitt, storlek, figurer osv.
4.1 Är betonad information viktig?
Frågan stryks pga att den inte går att applicera på detta program.

4.2 Är viktig information betonad?
Frågan stryks.

5. Genvägar och defaultvärden
5.1 Finns det genvägar i programmet för olika operationer?
a) Jag vet inte om det finns. Jag använder det inte i alla fall.
b) Vet inte. Vi använder inga i alla fall.
c) Det är för dåligt med genvägar. Undo är heller inte implemeterad. Den kanske är besvärlig

att implementera, men allt hade blivit mycket enklare om den hade varit det. I alla fall ett
steg tillbaka.

d) Nej det har jag aldrig märkt, men jag saknar inga heller.
e) Det är möjligt. Nybörjare går nog dock den ”långa vägen”.
f) Det vet jag inte, Det har jag svårt att komma på. Ibland får man köra en väldigt lång väg

för att utföra något.
g) Dåligt

5.2 Tycker du att relevant information visas som defaultvärden?
a) Ja, ur min synpunkt.
b) Vid täckningsberäkning (50m antenn) kanske inte alltid bra.
c) Vad är bra att ha som default? Det är ju en avvägning.
d) Antennhöjd 50m måste jag ändra hela tiden. Om man i ”Coverage”, ”Propagation model”,

”Settings” väljer ”CRC”, ”Edit” så står det värdet 0 på ”Location availability”. Det ska
vara 50 som defaultvärde.

e) Jag skulle själv vilja kunna ställa in defaultvärdet på ”National grid”. Nu är det förinställt
på någon helt irrelevant koordinat. Därför måste man alltid ställa om detta värde.

f) Vet inte, De som finns är rätt så fungerande, men jag skulle vilja ha kartan som jag hade
den sist.

g) En del

5.3 Saknas det defaultvärden någonstans?
a) Jag skulle kanske vilja kunna välja, så att de värden som jag använder oftast blir

defaultvärden.
b) ”Edit receiver” kanske borde ha några bra defaultvärden.
c) Det gör det säkert.
d) Om man sparar en egen projektfil, avbryter programmet och öppnar det igen så kommer

de ”vanliga” defaultvärdena fram och inte de ändringar som jag har gjort tidigare i
projektfilen. Om man loggar in som WRAP-user en gång så sparas inte den inställningen
till nästa gång.

e) Varför ligger inte de senaste sökkriterierna i ”Station search engine” kvar när man har kört
en sökning och ställt in en massa värden? Allt nollas och man får skriva om värdena. Ofta
vill man göra liknande sökningar t ex om den första sökningen inte gav det resultat man
förväntade sig. Jag skulle vilja att det kom fram en grundkarta över Sverige när man
startar programmet. Nu måste man alltid göra den inställningen. Även här skulle det vara
bra om man kunde ställa in vilken bild man vill börja på. Eller att man börjar på den
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senast sparade bilden. Jag tycker att defaultvärdet ”W” när man ställer in koordinater
borde vara ”E” istället.

f) Vet inte, Det har jag inte märkt.
g) Vet ej.

5.4 Finns det något fält som inte borde ha defaultvärden?
a) Höjden på en antenn är alltid 50 meter. Det blir ”lite” fel om jag glömmer att ändra på

detta värde. Vi räknar ofta med två meters antenner (antenner på fordon).
b) GSM-bas är defaultvärde. Lite irriterande ibland.
c) Kanske
d) Även om ”CRC” har valts så visas ”Free space” om man vill gå in och titta på de värden

som man har ställt in.
e) Det vet jag inte.
f) På sådana ställen där defaultvärdena påverkar beräkningen mycket är det nästan bättre att

inte ha några defaultvärden.
g) Vet ej

6. Språk
6.1 Tycker du att språket som används i programmet är klart och tydligt?
a) Ja
b) Ja
c) Det är ju mycket domänuttryck, men det ska det ju vara.
d) Ja
e) Ja
f) Ja, man måste nog ha ganska mycket fackuttryck.
g) Bra

6.2 Är det för mycket datorrelaterade fackuttryck?
a) Nej
b) Nej
c) Det tror jag inte.
d) Nej
e) Nej, inte vad jag kommer på.
f) Nej
g) Nej

6.3 Är det för mycket domänrelaterade (spectrum management) fackuttryck?
a) Nej
b) Nej
c) Nej
d) Nej
e) Nej
f) Nej
g) Nej

6.4 Vilka fackuttryck (datorrelaterade och domänrelaterade) är svåra att förstå?
a) –
b) -
c) –
d) –



___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

11

e) –
f) –
g) -

7. Uppgiftscentrering på gränssnittet

7.1 Tycker du att användargränssnittet (hela användargränssnittet) är utformat efter
strukturen på dina arbetsuppgifter?
a) Jag har inte hittat något som är ologiskt.
b) I huvudsak rätt så bra. Men ”Equipment” (när man t ex gör en ny station) är inte fullt så

logiskt. Vilka värden måste fyllas i för att göra beräkningen och vilka värden gör det inte
så mycket om man ”drar till med något”? Här skulle det kanske finnas lite bra
defaultvärden. Eller i alla fall att man får någon ”vink” om vilka värden som är viktiga.

c) Lite dåligt insatt i hur de praktiska arbetsuppgifterna går till.
d) Jag har inte så mycket synpunkter på det. I och för sig måste man hoppa fram och tillbaka

i programmet för att verkligen vara säker på vilka värden som gäller. Man känner sig
aldrig helt säker på vilka värden som används vid en körning. T ex skulle en
sammanställning av värden kunna visas (samt möjlighet att markera vilka av dessa som
man vill ha med på en utskrift).

e) Det administrativa systemet med relationsdatabasen (Access). Jag förstår inte varför det
skall vara så krångligt. Det skulle vara enklare med ett Excelblad. (Användaren avslöjar
att han inte har tittat på detta så mycket ännu. Vi testkör ”Frekvensanmälan” en stund och
hittar ett fält som inte fungerar.) Färgerna här var jag tvungen att ändra direkt. Det gick
knappt att läsa vad det stod.

f) Vet inte, Det handlar ju lite om att anpassa sig efter programmet. Programmets funktioner
skapar andra möjligheter än vad som kan utföras utan programmet. Man kommer på nya
användningsområden efter hand.

g) Mer för radio än för radiolänk.

7.2 Skulle du vilja ändra på någon del av gränssnittet så att det följer strukturen på dina
arbetsuppgifter bättre?
a) –
b) Nej, i huvudsak är det ganska logiskt.
c) –
d) Om man kunde ställa in vilka värden som skulle visas vid en utskrift, så skulle man kunna

ta utskriften vid ett senare tillfälle och mata in värdena (ändringarna) och få exakt samma
resultat. Jag skulle vilja kunna spara nyckelvärden så att man kan göra samma ändringar
senare och göra om körningen så att man får samma karta.

e) –
f) –
g) Vet ej

7.3 Vilken del då?
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) -
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8. Manualen i pappersform
Anm: Version 2.0- och 2.1-användare har bara tillgång till User's Guide. Version 3.0-
användare har tillgång till User's Manual och On-Line Help-funktion.

8.1 Hur ofta använder du manualen?
a) Jag har aldrig sett någon manual. Det var någon som skulle ge mig en manual. Men den

kom aldrig. Jag har inte frågat efter den heller. Jag har frågat Ulf (utvecklare av WRAP)
när jag har behövt hjälp.

b) I början rätt mycket. Har läst allt som angår mig. (Users Guide cirka 60 sidor), Har inte
läst den alls.

c) –
d) Har bläddrat igenom den någon gång. Sedan har jag inte tittat i den.
e) Har tittat lite grann i den.
f) Har bläddrat igenom den men det tar tid att läsa manualer, Jag har inte läst den.
g) -

8.2 Tycker du att den är lätt att läsa?
a) –
b) Ja, -
c) –
d) –
e) Ja.
f) Ja
g) -

8.3 Tycker du att den är lätt att söka i?
a) –
b) Ja, -
c) –
d) –
e) Ja.
f) Ja
g) -

8.4 Tycker du att den är lätt att lära från?
a) –
b) Ja, -
c) –
d) –
e) Ja.
f) -

8.5 Saknar du någon information?
a) –
b) Det som vi pratade om vid Equipment. Hur man gör och vilka värden som ska användas.
c) –
d) En manual ska inte behövas om användargränssnittet är tillräckligt bra.
e) Nej, inte än.
f) Nej.
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g) -

8.6 Är det för mycket information?
a) –
b) Nej, -
c) –
d) Nej
e) Det tror jag inte, det är ju många funktioner.
f) Nej
g) -

9. On-Line Help-funktion (endast version 3.0)
9.1 Hur ofta använder du On-line Help-funktionen?
a) (Kör version 2.1)
b) -
c) -
d) -
e) Aldrig. Jag brukar inte använda Onlinhjälp. Jag vill ha en bok.
f) Finns det en sådan funktion?, Jag har tittat på den någon gång. (Vi testkör lite och

användaren ger funktionen beröm för de inbyggda länkarna till andra dialoger.)
g) -

9.2 Tycker du att den är lätt att använda?
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) -

9.3 Saknar du någon information?
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) -

9.4 Något annat som du önskar av On-line Help-funktionen?
a) –
b) –
c) –
d) –
e) Vill kunna utnyttja ballonghjälp. Det skulle vara bra när man lär sig programmet.
f) –
g) -
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10. Allmänt
10.1 Är det lätt eller svårt att navigera i systemet?
a) Någon gång är det något som jag har blivit irriterad över. I början var det lite knöligt med

vissa saker, men det går bättre nu.
b) Lätt
c) Kanske skulle man kunna använda två verktyg samtidigt.
d) Jag skulle vilja kunna centrera kartan kring en tänkt plats på kartan. En funktion för klipp

och klistra hade inte varit dumt.
e) Det är svårt, såtillvida att det finns så många funktioner. Det är ett komplext program.
f) Vet inte, Det är en ganska djup dialogstruktur ibland.
g) Lätt när man har lärt sig.

10.2 Är det lätt eller svårt att veta var i systemet man befinner sig?
a) Det är lätt.
b) Det är lätt.
c) Det kanske det kan vara om det finns flera underdialoger.
d) Markerat fönster syns inte så bra.
e) Det är lätt.
f) Vet ej, Det framgår ganska bra.
g) Lätt.

10.3 Finns det något annat i användargränssnittet som du skulle vilja ändra på?
a) Det funkar inte att skriva ut på HP-skrivare. (svarar på frågan om det är något annat i

programmet som han skulle vilja ändra på).
b) Ja
c) Ja
d) Ja
e) Nej, inte vad jag kommer på just nu.
f) Ja, Nej inte vad jag kommer på.
g) -

10.4 Vad är det isåfall?
a) –
b) När man ska skriva ut något så skrivs det fönster ut som är markerat. Men man ser inte så

bra vilket fönster som är markerat. Därför har vi skrivit ut fel ett antal gånger. Man måste
förhandsgranska bilden för att kunna se om det är rätt bild. Hur centrerar man kartan kring
en punkt, om man vet exakt position? Vi vill kunna ”klippa och klistra” kartor. Ibland vill
man ha en bild från WRAP infogad i löpande text i ett worddokument. Nu måste vi alltid
hänvisa till bilagor.

c) Felhanteringen skulle kunna bli bättre. T ex i ”Frequency Assignment” hänger sig ofta
programmet utan att man kan avbryta det och utan att man får något felmeddelande. Man
kan inte heller avbryta en beräkning.

d) Ja, vad är det t ex för vits med ”Edit” i huvudfönstermenyn? Jag skulle vilja kunna ändra
bredden på pennan i ”Edit result”. Jag skulle vilja kunna ange flera olika värden, som
alternativ till dBWatt t ex dBm. Nu kan man bara ange beräkningsintervall (Coverage
Resolution) väldigt grovt. Jag skulle vilja kunna ställa in detta bättre. Hur fungerar
”Stations in Database”? Man kan inte ändra passord. Inställningen på fönsterstorleken
sparas inte vid avslut. Ofta fortsätter man att jobba på ett gammalt projekt, men när man
startar om systemet hamnar man inte där. I ”Open”-dialogen hamnar man inte på det ställe
som man varit på sist. Programmet kommer inte ihåg kolumnbredderna i det vänstra övre
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fönstret. Jag skulle vilja kunna centrera kartan kring en exakt position utan att behöva
ändra skalan. Det är svårt att få tillräcklig information vid utskrifter, jag skulle vilja
komprimera ihop texten längst ner till höger på utskrifterna och kunna välja vilka värden
som skall presenteras. Vid en större skala (t ex 1:2 500 000) så går strecket (på utskriften)
utanför pappret.

e) –
f) Jag som är nybörjare skulle vilja ha en ångrafunktion.
g) -

10.5 Varför?
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) Det skulle spara hemskt mycket tid.
g) WRAP 2.0 är ett bra program för att se stråken och om de är genomförbara. Däremot har

vi åkt på pumpen ibland när det gäller "fri sikt". Ett stråk som ser helt klart ut på bilden
har när vi satt upp länkarna visat sig inte stämma alls. Hinder i form av skog är för lågt
räknade i kartdatabasen. All skog räknas som 15 m höga, men är ofta mycket mer. Vi kan
därför inte lita på att vi har fri sikt, och det tycker jag är lite dåligt.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Detta dokument är ett delmoment i utvärderingen av användargränssnittet i WRAP Win 3.0.
Jag har gjort analysen som en ”heuristic evaluation” och utgår från de riktlinjer som
presenteras av Lif (1999b).

För min analys av materialet med avseende på problemformulering hänvisar jag till min
rapport för examensarbetet.

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att ge förslag på förändringar som kan utnyttjas som utgångspunkt för att
förbättra användbarheten i WRAP Win 3.0. Dessutom kommer resultatet att analyseras med
avseende på problemformulering i examensarbetet.
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2 Tillvägagångssätt och analys

2.1 Kriterier för utvärdering
Utvärdering av användargränssnittets stil, d v s analys av utseende och känsla gör jag med
hjälp av ett antal riktlinjer. Dessa riktlinjer presenteras av Lif (1999b). Analysen skall helst
göras av tre till fem personer för att hitta så många användbarhetsproblem som möjligt. Trots
att jag är själv om utvärderingen så tror jag att jag med denna metod skall kunna hitta en hel
del konkreta och potentiella användbarhetsproblem. De riktlinjer som jag kommer att använda
mig av är följande:

• Transparens

• Orientering och navigering

• Disposition av skärmytan

• Läsbarhet

• Diskret layout

• Kontroll och feedback

• Minimera användarens systemrelaterade input

• Fel och online-hjälp

• Konsistens

Under en typisk inspektion skall utvärderaren ”köra” prototypen genom att gå igenom
dialogerna ett antal gånger och försöka identifiera fördelar och nackdelar med de olika
designlösningarna. Det är viktigt att skriva ner åsikterna och motiveringarna till varför dessa
åsikter lyfts fram om det inte är alldeles uppenbart varför. Till min hjälp har jag också använt
mig av manualen till WRAP Win 3.0, där det finns en alfabetisk dialogreferens som
presenterar de dialogfönster som finns i användargränssnittet.

Eftersom det finns ett hundratal bilder så var jag tvungen att göra ett urval. Urvalet har gjorts
från den alfabetiska dialogreferensen. Jag har valt några dialoger som jag anser skulle kunna
förbättras på något sätt och några som jag tycker är relativt bra.

2.2 Transparens
Gränssnittet bör vara transparent för användaren. Det skall vara uppenbart hur
informationssystemet skall användas, hur olika information på skärmen är relaterade och hur
man utför olika operationer.

2.2.1 Collocation Interference Result

Knapparna som finns i detta dialogfönster är lätta att förstå med avseende på funktion. De är
dock grupperade på ett sätt som gör att man vid en första anblick tror att vissa knappar hör till
en viss tabell (scrollfönster). Detta gör att det inte blir helt logiskt när man skall lära sig
programmet. I scrollfönstret nere till vänster presenteras information i en katalogstruktur. Om
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man väljer någon post av dessa så att man får ytterligare information i ett annat fönster
bredvid. Detta är en bra funktion.

2.2.2 Collocation Interference Settings

I detta dialogfönster är det inga större problem att förstå hur man skall göra. Det enda jag
möjligtvis vill invända mot är att ”IM” (Intermodulation) använder knappar som man ska
”dra” längs med en skala. Gränsvärdena här är tre till 13 på den ena skalan och två till sex på
den andra. Här hade det kanske varit tydligare att själv få fylla i ett värde. I ”Harmonic order”
däremot är den ena skalan beroende av den andra, så där tycker jag att det är mer motiverat.

2.2.3 Coverage

Informationen i denna dialog är grupperad i tre rektanglar. Olika knappar visas i fönstret
beroende på vilket värde som väljs i ”Calculation”. Det är inga större svårigheter att förstå hur
man skall göra här.

2.2.4 Interference

I dialogen finns det tre knappar; ”Calculate”, ”Print” och ”Settings”. Det finns också två
”radiobuttons”; ”As interfered” och ”As interferer”. Vidare finns det en checkbox ”List all”
och två tabeller i olika storlekar. Det kommer inte fram några rubriker i tabellerna förrän man
gör en uträkning. Klickar man däremot på ”List all” så kommer det fram rubriker som talar
om vilka enheter som resultaten skall presenteras i. Det enda sättet att ta sig ur dialogen om
man inte vill skriva ut något är att klicka på krysset högst upp till höger i fönstret. Det finns
ingen ”Cancel”-knapp.

2.2.5 Edit receiver – Frequency Characteristics tab

I detta dialogfönster finns det inga större problem. Det finns två fält där man kan fylla i
värden och för att lägga till värdena i tabellen så finns det en knapp ”Add”. Så fort man har
lagt till värden i tabellen så visas en kurva över värdena bredvid tabellen. Detta är logiskt och
ger en ”naturlig mappning”, d v s stämmer bra överens med hur man intuitivt tror att det skall
fungera.

2.2.6 Frequency assignment

Här är informationen uppdelad i fem olika fält. Det finns tre tabeller med vit bakgrund (där
värdena skall presenteras), ett fält utan vit bakgrund (med vissa nyckelvärden) samt ett
diagram. Högst upp i fönstret finns det en menylist med fyra alternativ. Valen i dessa är inte
helt uppenbara för mig. Under rubriken ”Automatic” finns det t ex ett val ”Settings”. Dessa
rubriker skulle med fördel kunna vara mer beskrivande.
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2.3 Orientering och navigering
Det är viktigt att användaren är väl orienterad i systemet, d v s vet var i systemet han/hon är,
hur han/hon kom dit och hur man kan fortsätta. Detta kan uppnås genom att ge en vy
(överblick) samtidigt som detaljer visas eller genom att visa vägen som användaren har
"vandrat" genom systemet. Användaren måste också veta klart om det finns information att
tillgå som inte är direkt tillgänglig och hur man kan nå den informationen.

2.3.1 Collocation Interference Result

Alla dialogfönster har en rubrik som talar om vilken dialog det handlar om. Rubriken är i
denna dialog tydlig och beskrivande; ”Collocation Interference Result”.

I detta fönster finns ett scrollfönster som visar mottagares intermodulation och ordning i en
katalogstruktur. Katalogstrukturen ger en vy, så att man lätt kan se vilka sändare som stör
vilken mottagare. Om man klickar på en post i katalogstrukturen så får man fram mer
detaljerad information.

2.3.2 Collocation Interference Settings

Rubriken i detta dialogfönster är bara ”Settings”. Detta kanske kunde göras tydligare. Det
finns inga problem med navigeringen här.

2.3.3 Coverage

Detta fönster presenterar olika valmöjligheter för användaren beroende på vilket val man gör i
det översta fältet ”Calculations”. De saker som ändras är placerade dels direkt under
”Calculations” och dels långt ner i fönstret under annan information som inte ändras. Det
skulle bli tydligare att se vad som ändras om sådan information presenteras på samma ställe.
Då skulle dialogfönstret bli lättare att överblicka. Det är dock inga svårigheter med att förstå
hur man skall använda funktionerna .

2.3.4 Interference

Det är inga problem med att orientera sig i detta fönster. För att göra det ännu tydligare skulle
dock texten på de stationer som dialogen gäller för kunna göras större.

2.3.5 Edit receiver – Frequency Characteristics tab

I detta dialogfönster är det inga problem att veta vart man befinner sig eller hur man skall ta
sig vidare.
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2.3.6 Frequency assignment

Menylist används här istället för knappar. Det tar längre tid att gå igenom en menylist än att
klicka på en knapp. Menyvalen är så få att de skulle kunna få plats som knappar i ett lite
större fönster.

2.4 Disposition av skärmytan
Skärmytan är en begränsad resurs. När mycket information måste visas simultant är det
viktigt att noga överväga hur skärmens yta skall disponeras. Det bör vara klart och tydligt
vilka huvudfunktionerna  är och hur dessa är relaterade till varandra. En duktig användare har
förmågan att snabbt ta in mycket nyligen använd information, om det alltid har samma
spatiala (rumsliga) lokalisering på skärmen.

2.4.1 Collocation Interference Result

I detta fönster disponeras skärmytan ganska bra. Inte för mycket ”vit yta”. Knapparna ”OK”
och ”Cancel” är placerade högst upp till höger. I vissa andra skärmbilder är de placerade
längst ner och är centrerade. Knapparna ”Print selected” och ”Print all” är placerade så att
man tror att de endast gäller för de två undre fönstren. Det finns vit yta mellan det översta och
de undre fönstren där knapparna skulle kunna placeras istället. Där skulle också knapparna
”Calculate” och ”Settings” kunna få plats. På så sätt skulle man också kunna reducera
fönstrets storlek.

2.4.2 Collocation Interference Settings

Här skulle man kunna byta ut knapplisterna i ”IM”. På så sätt kan man vinna lite yta.
Knapparna ”OK” och ”Cancel” är placerade högst upp till höger.

2.4.3 Coverage

Skärmytan utnyttjas ganska bra i denna dialog. Även i denna dialog är knapparna placerade
högst upp till höger.

2.4.4 Interference

Väl disponerad skärmyta. Informationen i fönstret är grupperad i tre rektangulära fält.

2.4.5 Edit receiver – Frequency Characteristics tab

Skärmytan är väl disponerad i denna dialog. Informationen är logiskt grupperad.

2.4.6 Frequency assignment

Dialogfönstret har en väl disponerad skärmyta. Det finns ingen onödig ”vit yta”.
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2.5 Läsbarhet
Teckensnitt, storlekar, färger, former och figurer bör användas på ett sätt som gör
informationen läsbar på skärmen.

2.5.1 Allmänt

Alla dialogfönster är tydliga med avseende på läsbarheten. Olika teckensnitt, storlek o s v
används konsekvent i de dialoger som jag har tittat på.

2.6 Diskret layout
Färger, teckensnitt, och dekorationer bör användas med försiktighet. För många färger,
typsnitt, fönster, boxar och linjer i användargränssnittet kan störa de visuella
informationskodningarna. Diskreta färger bör användas till oviktig information, såsom
bakgrunden.

2.6.1 Collocation Interference Result

Detta dialogfönster är bra m a p diskret layout. Bakgrunden i alla dialogfönster följer
Windowsstandard, d v s de har en ljusgrå färg. I övrigt finns tre scrollfönster med vit
bakgrund också enligt Windowsstandard. Det finns inget som ”sticker ut” på ett ofördelaktigt
sätt.

2.6.2 Collocation Interference Settings

Layouten i detta fönster är bra. Det finns en liten ruta runt sådan information som är
grupperad.

2.6.3 Coverage

Inramningen av ”Propagation model” är lite onödig, annars är det en ganska bra layout. Första
gångerna man kommer till denna dialog kan man kanske tycka att det är lite rörigt med
menylisten i mitten av dialogfönstret, men när man har vant sig vid detta så inser man att detta
är ganska bra. Den viktigaste informationen presenteras över denna menylist.

2.6.4 Interference

Layoutmässigt är denna dialog bra.
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2.6.5 Edit receiver – Frequency Characteristics tab

Layoutmässigt är denna dialog bra.

2.6.6 Frequency assignment

Det skulle vara bra med lite rubriker över tabellerna i detta dialogfönster. Tabellerna har en
ljusgrå bakgrund innan beräkning av matrisvärden har gjorts. När beräkningen är klar byts
bakgrundsfärgen till vit. Detta gör att det blir tydligare att se om beräkningen har utförts. Det
är en bra layout, med informationen uppdelad i fem olika fält. Av dessa fält är alla lika stora
förutom det understa som är större.

2.7 Kontroll och feedback
Användaren måste kunna kontrollera systemet och klara av att genomföra operationer i olika
ordning. Distinkt feedback bör ges av systemet som respons på användarens input inom rimlig
tid. Användaren bör ges information om väntetiderna blir för långa.

2.7.1 Skalet

När man dubbelklickar på en ”kikare” (under ”Stations in database”) får man lite dålig
respons. Vid den datorn som jag har kört programmet på tog det lite tid innan informationen
visades i fönstret till höger. Man skulle kunna göra om muspilen till något som visar att datorn
jobbar t ex Windows timglas som redan används i andra sammanhang i programmet.

2.7.2 Collocation Interference Result

När man klickar på ”Calculate” så kommer det fram en statuslist som talar om hur många
procent av uträkningen som är klar. När man har klickat på knappen ”Calculate” så byter den
namn till ”Abort” och man kan stoppa uträkningen. När man klickar på ”Abort” så får man
frågan om man verkligen vill avsluta uträkningen. Detta förfarande gör att det blir enkelt och
tydligt att kontrollera proceduren.

2.7.3 Collocation Interference Settings

Det finns inget i detta fönster som är svårt att ha kontroll över. Feedback på de funktioner som
finns är ”omedelbar”.

2.7.4 Coverage

I menyvalet ”Area” kan man göra två val på ”Reference” i form av två checkboxar. Det ena är
”Around station” och om man använder detta så skall man också fylla i vilken radie man vill
ha. Det andra är ”Defined in WRAP MapViewer”. Om man klickar på det senare alternativet
så försvinner rutan där man skall fylla i radien i det första alternativet. Denna funktion är
ganska onödig eftersom det endast handlar om ett litet fält som tas bort. Detta stör inte
intrycket så mycket. Rutan skulle möjligtvis kunna tonas ned istället för att försvinna helt. Om
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man sedan tittar under en annan flik i menyn och går tillbaka igen så kommer ändå fältet
”Radius” fram.

2.7.5 Edit site

Om man inte fyller i namnet i ”Name” så får man ett felmeddelande när man skall byta flik
eller klickar på ”OK” eller ”Verkställ”. Detta är en sk. forcing function som hindrar
användaren från att gå vidare. Denna forcing function kunde med fördel tas bort när
användaren skall byta flik. Det räcker att den finns när man ska klicka ”OK” eller ”Verkställ”.

När man klickar på ”Verkställ” så händer ingenting. Denna knapp verkar inte vara
implementerad här.

När man har klickat på ”OK” på ett felmeddelande så hamnar man i den rutan där man måste
ange ett värde. Det ger en naturlig mappning.

2.7.6 Frequency assignment

Vissa funktioner fungerar inte här. Se under rubriken Fel och online-hjälp.

2.8 Minimera användarens systemrelaterade input
"Flytta omkring" i systemet tar ansenlig tid. Undvik detta genom att använda breda menyer
istället för djupa och minimera antalet steg i dialogen. Input som ges med hjälp av musen är
vanligtvis långsammare än input genom knapptryckningar på tangentbordet. Det är därför
viktigt att använda genvägar och förinställda (normal-) värden, ”defaultvärden”. Använd
koder för att visa om det är möjligt eller inte att välja ett visst alternativ.

2.8.1 Allmänt

Det finns nästan inga genvägar med knapptryckningar från tangentbordet i programmet.
Däremot finns det möjlighet att i ett flertal dialoger göra inställningar i t ex den
utbredningmodell man väljer att använda. För att ta bort olika saker skulle deleteknappen vara
en bra ”genväg”. Nu måste man ofta högerklicka på något och välja ”Delete”. Detta tar längre
tid.

2.8.1 Collocation Interference Result

I detta dialogfönster har jag inte hittat något som gör att det blir svårt att flytta runt i systemet.

2.8.2 Collocation Interference Settings

Det finns inga menyalternativ i detta fönster. Man tar sig enkelt in i och ut ur dialogen med
hjälp av knapparna ”OK” och ”Cancel”.
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2.8.3 Coverage

Detta dialogfönster har inga onödigt djupa menyer. Om man skall göra någon inställning så
kommer man till en annan nivå. Där kan man göra menyval i menyflikar. Det går inte att
komma djupare.

2.8.4 Frequency assignment

Dialogfönstret har en menylist istället för knappar. Detta gör att det kanske blir onödigt
många steg för att utföra en viss sak. Som djupast blir det dock bara tre nivåer.

2.9 Fel och online-hjälp
Tillåt användarna att göra misstag. Understöd "undo" och "redo"-funktioner och ge
konstruktiva felmeddelanden. Minimera risken att fel uppstår. Ge online-hjälp på användarens
initiativ. Denna hjälp måste vara lätt att komma åt och att förstå. Om ingen annan lösning är
möjlig, ge hjälp på initiativ av systemet.

2.9.1 Allmänt

Det finns en ”Online-Help”-funktion i programmet. Denna är utformad som en alfabetisk
dialogreferens. I de olika hjälpavsnitten finns det länkar till andra dialogrutor som finns
beskrivna i funktionen. För att göra funktionen ännu mer användbar skulle
ballonghjälpknappen kunna implementeras, d v s en funktion som gör att man kan klicka på
något i användargränssnittet och få upp ett hjälpavsnitt över just detta. Om man använder den
funktionen nu så kommer man till ”huvudmenyn” i hjälpen.

En ångraknapp finns, men denna verkar inte vara implementerad ännu. Det går lätt att ta bort
en station genom att klicka på knappen ”Remove Station”, men det går inte att ångra detta val.
Om man zoomar i kartan och vill komma tillbaka till föregående bild så skulle det vara
mycket bekvämt att kunna göra detta genom att klicka på en enkel knapp.

2.9.2 Collocation Interference Result

Jag har inte lyckats framkalla något fel i denna dialog.

2.9.3 Collocation Interference Settings

När man väljer ”Other” på ”Domain” och ett tal som är för stort eller för litet  så får man ett
felmeddelande. Detta felmeddelande har rubriken ”WRAP Project” och uppmanar användaren
att skriva ett tal mellan noll och 1000. Instruktionen är bra, men man måste klicka två gånger
på knappen ”OK” för att komma vidare. Detta gäller även om man skriver fel värde på
”Protection margin”. När man har klickat två gånger på ”OK” så markeras det felaktiga värdet
så att det blir lätt att korrigera värdet. Rubriken i felmeddelandet skulle med fördel kunna
bytas till något som talar om vad det handlar om för fel.
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2.9.4 Coverage

I ”Calculation area” under ”Points” kan man lägga till koordinater med knappen ”Add”. Man
kommer då fram till ett annat dialogfönster, där man kan fylla i koordinater på fyra olika sätt.
Varje sätt att fylla i koordinaterna på har fått var sin flik. I fälten skall siffror fyllas i. Här går
det att skriva in andra tecken än siffror i alla fält i tre av flikarna. Om man sedan klickar ”OK”
så läggs ett nollvärde till i tabellen. I en av flikarna går det inte att fylla i bokstäver utan
enbart siffror (andra tecken kommer inte ens fram på skärmen). Här har en ”forcing function”
lagts till. Detta skulle med fördel kunna läggas till i alla flikarna.

2.9.5 Edit antenna

Om man glömmer att fylla i fältet ”Antennamn” i denna dialog så får man felmeddelandet:
”Fältet T.AntennaName får inte vara tomt!”. Här kanske det hade varit bättre med ett
tydligare och mer instruerande felmeddelande. Anledningen till att felmeddelandet är på
svenska kan vara att det är ”hårdkodat” fel eller så beror det på interaktionen med
operativsystemet.

2.9.6 Edit site

Felmeddelandet ”The site needs a name” dyker upp om man försöker gå vidare till nästa flik
eller klicka på ”Ok” när man inte har skrivit in ett namn. Detta felmeddelande innehåller
ingen ”pseudokod” (som i dialogen ”Edit antenna”) och det är bra. Kanske kunde
meddelandet formuleras om till något mer instruerande som ”Please enter the name of the
site!”.

Om man tar bort talet i ”Azimuth” eller skriver in något annat tecken så får man
felmeddelandet ”Ange ett tal!”. Rubriken på felmeddelandet är ”WRAP Project”. Detta
felmeddelande skulle kunna göras tydligare genom att formuleras om samt genom att ha en
mer beskrivande rubrik. Detta felmeddelande är också på svenska.

2.9.7 Frequency assignment

I denna dialog fungerar inte den understa scrollisten. Om man klickar i menyn ”Automatic”,
”Settings” så kommer det fram en meny med två flikar. Den ena av dessa flikar har rubriken
”Assign criteria” och har en checkbox med rubriken ”Minimum bandwidth”. Detta är den
enda inställning som det är tänkt att man skall kunna göra här. Det går dock inte att avmarkera
rutan.

2.10 Konsistens
Systemet bör vara konsistent i funktionalitet och layout. Det uppmuntrar utforskande
inlärning och är också nödvändigt för effektiviteten i det dagliga användandet.
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2.10.1 Collocation Interference Result

Knapparna ”OK” och Cancel” är placerade högst upp till höger i detta fönster och längst ner i
en del andra fönster. Det kanske inte alltid går att placera alla knappar i programmet på
samma ställe, men i detta fallet skulle det gå. En knapp har rubriken ”Settings…”. På vissa
andra ställen i programmet har samma typ av knapp (funktion) rubriken ”Edit”.

2.10.2 Collocation Interference Settings

I detta fönster har jag inte hittat någon inkonsistens.

2.10.3 Coverage

Knapparna ”OK” och ”Cancel” har samma storlek som de flesta andra knappar i gränssnittet,
men ”Edit” och ”Settings” har här olika storlek. Det finns således tre storlekar på knapparna i
detta dialogfönster.

2.10.4 Edit receiver – Frequency Characteristics tab

I detta dialogfönster finns det knappar som gör samma sak som vissa andra knappar i
gränssnittet, men som har olikt utseende. Här används en ”Add” och ”Delete” knapp för att
föra in värden i en tabell. På några andra ställen används pilknappar istället.

2.10.5 Edit receiver – Digital Modulation tab

I undermenyn ”Digital Modulation tab” används pilknappar istället för ”Add” och ”Delete”
knappar för att föra in och ta bort värden i tabellen.

2.10.6 Edit site – Stations tab – Select Station

I ”Select station” i denna dialog används en ”wizardprocedur” med knapparna
”<Föregående”, ”Nästa>” och ”Slutför>” istället för vanliga knappar. Detta är det enda stället
i programmet där jag har sett detta förfarande.

2.10.7 Frequency assignment

Frequency assignment har menylist istället för knappar, som i övriga gränssnittet. Menylisten
har fyra val med ett, två eller tre olika alternativ. Under rubriken Raster finns bara ett val
”Select Raster”.
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3 Slutsatser
I min utvärdering av användargränssnittets stil har jag hittat många bra saker, men också
sådant som kan förbättras. Jag har endast tagit med ett litet urval av bilder i denna rapport.
Innan utvärderingen gjordes så undersökte jag programmet i syfte att lära mig hur det
fungerade. Med denna utvärdering som facit i hand så kan jag säga att många av de problem
som jag har redovisat i denna rapport också finns i andra delar av användargränssnittet. Vissa
felmeddelanden som jag fick var på svenska. Om dessa är ”hårdkodade” så behöver en
genomgång av alla felmeddelanden göras.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Detta dokument är ett delmoment i utvärderingen av användargränssnittet i WRAP Win 3.0.
Jag har gjort analysen som en ”heuristic evaluation” och utgår från riktlinjer som presenteras
av Mayhew (1992). För min analys av materialet med avseende på problemformulering
hänvisar jag till examensrapporten.

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att ge förslag på förändringar som kan utnyttjas som utgångspunkt för att
förbättra manualen till WRAP Win 3.0. Dessutom skall materialet analyseras med avseende
på problemformulering i mitt examensarbete.
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2 Tillvägagångssätt och analys

2.1 Kriterier för utvärdering
För att ha någon mall att följa under utvärderingen använder jag mig av ett antal riktlinjer för
utvärdering av manualer. De kriterier som jag anser är viktiga är hur lätt manualen är att:

• söka i

• lära från

• läsa i

Genom att följa dessa kriterier hoppas jag hitta olika fördelar och nackdelar vad beträffar
sökning, inlärning och läslighet. Naturligtvis går det inte att dra en klar gräns mellan dessa
aspekter, en sak som påverkar det ena kan också påverka det andra. De riktlinjer jag använder
mig av i detta dokument presenteras av Mayhew (1992).

2.1.1 Sökbarhet

Hur lätt en manual är att söka i är en mycket viktig egenskap för hur bra en manual är. Detta
gäller särskilt för de användare som använder manualen som en sista utväg och bara vill ha
lösningen på ett visst problem. De vill förmodligen inte läsa igenom hela manualen för att
hitta det de söker. För att kunna hitta i en manual är det viktigt att den bland annat har en bra
innehållsförteckning och ett sökregister med sökord. Intryck av enkelhet och överskådlighet
är andra kriterier som påverkar sökbarheten.

2.1.2 Lärbarhet

Hur lätt användaren har att lära sig saker från manualen är en annan viktig aspekt. Manualen
är kanske det viktigaste hjälpmedlet en användare har för att lära sig hur programmet
fungerar. Det är viktigt att manualen ger en bra bakgrund så att användaren får en djupare
förståelse för hur olika moment kan och skall genomföras. Andra saker som man ska tänka på
vid utvärdering är hur informationen är uppdelad och att den har en logisk ordning. Med detta
menas att man förklarar allt i en ordning som motsvarar de arbetsuppgifter som användaren
vill utföra. Det är också bra om manualen innehåller konkreta exempel och illustrationer för
att förklara saker. Det är viktigt att dessa exempel och illustrationer är tydliga och enkla,
annars kommer de snarare att försvåra för användaren. Hela manualen måste utformas på ett
konsekvent sätt för att det skall vara möjligt att koda olika saker t ex med färger, punkter och
numreringar. De exempel som förekommer i en manual bör följa någon mall så att
informationen blir uppdelad på samma sätt varje gång. Antropomorfism, d v s tillskrivande av
mänskliga egenskaper på saker, bör undvikas eftersom detta ofta leder till feltolkningar och
missuppfattningar. För att en manual skall vara bra bör den uppmuntra och stödja eget
utforskande. Manualen skall därför inte förklara allt in i minsta detalj utan lämna en del saker
som användaren själv kan upptäcka. Det är dock viktigt att programmet stödjer detta
utforskande genom att tydligt visa när det uppstår fel, vad det är som är fel och kanske ge
förslag till möjliga åtgärder. Om programmet inte stödjer utforskande så är det viktigt att
manualen noga presenterar vad som kan gå fel, vad olika felmeddelanden betyder samt vilka
möjliga åtgärder som finns.
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2.1.3 Läslighet

Hur lätt en manual är att läsa spelar en stor roll för hur användaren uppfattar hela manualen.
Det är viktigt att den vita ytan används för att gruppera texter. Annars kan manualen uppfattas
som rörig och svårläst. Genom att använda den vita ytan går det också styra indelning och
uppmärksamhet på ett bra sätt. En annan sak som har stor påverkan på läsligheten är hur
språket används. Det är bra om korta och enkla meningar används samt ord som är välkända
för manualens målgrupp. Detta innebär att fackspråk som används inom domänen också med
fördel kan användas i manualen.

2.1.4 Övriga faktorer vid utvärdering

Det är självfallet också viktigt att utvärdera hur bra innehållet i manualen är. Med detta menas
hur bra manualen speglar användningen av programmet som manualen beskriver. Det får
naturligtvis inte förekomma några direkt felaktiga beskrivningar. Beskrivningar som är så
otydliga att de kan tolkas på flera sätt bör undvikas.

För att göra en ordentlig utvärdering av manualens innehåll bör en oberoende testgrupp
bestående av användare och / eller potentiella användare testa manualen. Detta kan t ex göras
genom att användarna får vissa uppgifter att göra i programmet och ha stöd av manualen.
Manualutvecklaren kan gärna utvärdera sitt eget arbete också, men denna utvärdering är inte
lika värdefull som användarnas synpunkter eftersom han / hon oftast är bunden till sitt eget
tankesätt.

Analysen i detta dokument kommer inte att ta hänsyn till manualens sakinnehåll, eftersom det
skulle ta för lång tid att ordentligt undersöka detta.

2.2 Målgrupp
Målgruppen utgörs av kunder till systemet WRAP Win 3.0. Manualen följer med systemet vid
köp. Läsare till manualer kan delas in i tre grupper:

• Pärm-till-pärm läsare.

• De som börjar läsa från början, men som tröttnar och inte tar sig igenom hela manualen.

• De som endast använder manualen som ett uppslagsverk.

De användare som jag har haft kontakt med tillhör främst den sistnämnda gruppen, men även
användare från de andra två grupperna finns representerade. Detta gäller dock för ”User’s
Guide”.

2.3 Sökbarhet
Med sökbarhet menas saker som har direkt eller indirekt koppling till hur lätt det är att hitta
och ”navigera” i manualen. Saker som påverkar sökbarheten är bland annat intryck av
enkelhet och överskådlighet samt tillgång till en bra innehållsförteckning och ett sökregister.
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2.3.1 Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen har en bra struktur och fyra rubriknivåer som mest. Tre rubriknivåer
som mest rekommenderas i litteraturen, men om det är en lättöverskådlig layout tycker jag att
även fyra nivåer kan användas. Jag anser att layouten inte vållar några större problem med
avseende på detta. En innehållsförteckning behöver dock inte täcka in alla underkapitel.

2.3.2 Kapitelindelning / register

Kapitel i en användarhandbok bör vara organiserade efter användarens arbetsuppgifter.
Referensmanualer däremot kan vara organiserade utifrån programmets uppbyggnad. Det bör
finnas ett sökregister som innehåller både arbetsuppgifter och namn på olika funktioner hos
programmet.

Manualens kapitel är indelade på följande sätt:

• Introduktion

• Hur man kommer igång och bekantar sig med systemet

• En beskrivning av databaserna som programmet nyttjar

• En beskrivning över hur resultaten (från beräkningar) kan presenteras

• En presentation över vilka propageringsmodeller som de inbyggda verktygen kan använda

• Beskrivningar av respektive verktyg samt det administrativa systemet

• Referenser, dokument som manualen refererar till

• Alfabetisk dialogreferens

• Kundspecifika funktioner

Indelningen är ganska logisk och kapitlen är strukturerade efter användarens arbetsuppgifter i
den första halvan av manualen. Den alfabetiska dialogreferensen utgör den andra halvan av
manualen och innehåller olika dialogfönster som användaren kan stöta på. I denna del
beskrivs i vilken meny den aktuella dialogen (fönstret) hör hemma och vilka val som kan
göras. Dessutom refereras till andra dialoger som den aktuella dialogen kan leda användaren
till. Denna del skulle med fördel kunna separeras från manualen och ligga i ett eget dokument.
Den första delen av manualen är skriven som en ”user’s guide” och den andra delen passar
bättre i en ”reference manual”. En ”user’s guide” passar bättre till användare som skall lära
sig systemet från början. En ”reference manual” däremot är till för användare som kan de
flesta funktionerna i systemet och bara ibland behöver utnyttja manualen för att slå upp
speciella funktioner. Dessutom finns den alfabetiska dialogreferensen i ”Online Help-
funktionen” och kan skrivas ut därifrån vid behov.

Rubriknumrering saknas. Detta hade kunnat underlätta sökningar i manualen. Ett sökregister
längst bak hade också kunnat underlätta sökningar. Informationen går dock att hitta i
innehållsförteckningen.

Referenserna skulle jag vilja placera längst bak i manualen. Det känns mer brukligt och
naturligt. Jag har inte tidigare sett någon bok där referenserna finns i mitten.



___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5

2.3.3 Avgränsning av olika typer av information

Olika typer av information bör avgränsas så att det blir lättare att hitta i manualen.
Avgränsningarna bör också vara konsekventa, d v s att samma typ av avgränsning alltid görs
när en viss typ av information skall presenteras. Det finns åtminstone fyra typer av
information som kan vara bra att inkludera när t ex en funktion i programmet skall
presenteras:

• Motiverande information – talar om varför funktionen finns, d v s vad den är bra till.

• Konceptuell information – talar om vad funktionen gör d v s vilket resultat man kan få vid
användandet

• Procedurell information – talar om vilka steg användaren måste gå igenom för att använda
funktionen.

• Exempel – konkretiserar den procedurella informationen. Ett bra exempel har motiverande
information också.

Manualen har efter varje huvudkapitel en introduktionstext som motiverar de aktuella
funktionerna. Efter de inledande introduktionstexterna följer oftast punktlistor med
konceptuell information. Slutligen följer exempel med information om hur användaren skall
gå tillväga för att använda funktionen. Procedurell och motiverande information blandas där.
Detta är logiskt och stämmer helt överens med de riktlinjer som jag har tittat på. Den
alfabetiska dialogreferensen följer en annan struktur, som också den är logisk. Under
respektive rubrik illustreras först dialogfönstret med en bild. Sedan följer i tabellform
information om vilket verktyg som avses, hur man ”kommer åt” dialogfönstret, vilka
funktioner som finns samt vilka nya dialogfönster dessa kan leda till om man utnyttjar
respektive funktion. Sådana hänvisningar bör inte finnas i en ”user’s guide”, men kan däremot
finnas i en ”reference manual”. I en ”user’s guide” bör användaren få tillräcklig information
för att lösa en uppgift i varje steg.

Punkter och numreringar används lite inkonsekvent och rörigt. Manualen är fylld med punkter
och numreringar som ibland ”går i varandra”. På något ställe har jag observerat att enbart en
punkt har använts för att presentera någon information. Detta tillsammans med många bilder,
tips och ”Note”-rutor ger ett lite rörigt intryck. Procedurell information har på vissa ställen
numreringar, men på andra punkter. Saker som ska utföras i en viss ordning kan med fördel
ha numrering.

”Note”-rutor skall informera om viktiga saker som användaren måste ta hänsyn till. Dessa
används frekvent i manualen och är placerade på lite olika ställen, ibland i slutet och ibland i
början av texter med samma informationstyp. Ordet ”Note” används också i löpande text.
Detta gör att det kan bli svårt att urskilja vilka saker som är viktiga att notera. Om allt är lika
viktigt så behöver ingen ”Note”-ruta användas.

Vissa tabeller, t ex i kapitel ”Presentation of results and geographical data” och ”Calculations:
Coverage introduction”  används utan att någon ”introducerande” text presenterar varför
tabellen visas. På andra ställen i manualen finns sådana texter (förutom i den alfabetiska
dialogreferensen, men där är det inte nödvändigt). Tabellerna är dock inte malplacerade och
innehåller nyttig information.

Manualen innehåller många bilder från programmet, vilket ger en logisk koppling mellan
manual och system. Vissa bilder från programmet innehåller både svensk och engelsk text på
knappar, förmodligen för att systemet varit installerat i en svensk version av operativsystemet.
Detta kan naturligtvis vara ”irriterande” för icke-svenska kunder.
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2.3.4 Textens utseende – teckensnitt och storlek

Text i en manual bör inte ha för många olika stilar, t ex genom kursivering, fetstil, teckensnitt
och storlek. Det ger ett rörigt intryck och gör att det blir svårare att läsa, men också att hitta i
manualen.

I början av manualen deklareras de konventioner som görs. Instruktioner har fått ett speciellt
teckensnitt. För att markera att något är en knapp används fetstil inom hakparenteser och för
att markera kommandon på menylisten används ”större än”- och ”mindre än”-tecken. Andra
val och funktioner som kan göras använder enbart fetstil. Detta är en logisk uppdelning och
inte för många konventioner att hålla reda på när man ska läsa manualen. Rutor och tabeller
har andra teckensnitt. Detta gör att de syns bättre.

Jag har hittat ytterligare en konvention i manualen, som inte beskrivs i början. Filer som man
skall klicka på har fått ett eget teckensnitt t ex i kapitel ”Calculations: Collocation
Interference Introduction”.

Den alfabetiska dialogreferensen använder ett helt annat sätt att koda informationen jämfört
med konventionerna. Det gör inget att tabellerna har en annan informationskodning, men när
Online Help-funktionen presenteras så bör konventionerna följas. Där används de olika
informationskodningar som presenterats tidigare, men på fel typ av information.

2.4 Lärbarhet
Med lärbarhet menas saker som är direkt eller indirekt kopplade till hur lätt det är att lära sig
saker i manualen. Saker som kan påverka lärbarhet är t ex hur informationen presenteras, om
det finns exempel, om presentationerna är konsekventa i utformning osv.

2.4.1 Bakgrund att bygga vidare på

För att kunna ta till sig nya funktioner i ett program på enklaste möjliga sätt så krävs något att
”hänga upp” informationen i. Nya idéer är lättare att komma ihåg om de kan relateras till
något som redan är känt. Därför är det viktigt att ge användaren en bakgrund att bygga vidare
på. Ett bra sätt att lära användaren nya funktioner i systemet är att först presentera ett välkänt
problem och sedan försöka lösa detta genom att lära ut de funktioner som krävs.

I manualen ges ofta någon bakgrund. Strukturen på beskrivningarna följer en något
annorlunda struktur jämfört med den som beskrivits ovan. För varje verktyg beskrivs först vad
verktyget är bra till och när det används. Sedan presenteras de funktioner och finesser som
verktyget innehåller. Slutligen kommer exempel på de flesta funktioner som tidigare
presenterats. Denna struktur är fullt logisk, men mer funktionsorienterad än
problemorienterad.

2.4.2 Uppdelning av information

För effektiv inlärning förespråkas att manualen (en ”user’s guide”) lär ut i små, oberoende
informationsenheter. Informationen kan gärna organiseras så att användaren lär sig något
nyttigt på ett litet antal sidor. Sedan kan mer avancerade funktioner presenteras etappvis i små
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och oberoende informationsenheter. Detta sätt ska hjälpa användaren att bibehålla
motivationen och ge en effektiv inlärning.

Som beskrivits i föregående kapitel så följer inte manualen denna struktur. Först ges en
bakgrund, därefter beskrivs funktioner och finesser och slutligen följer exempel på alla eller
många av funktionerna.

2.4.3 Logisk ordning

En logisk ordning på informationen underlättar inlärningen. Referenser framåt i manualen bör
undvikas. Istället bör tillräcklig information ges före varje uppgift för att kunna lösa den.

Manualen innehåller information som gör att man kan lösa respektive uppgift. Ibland refereras
dock till den alfabetiska dialogreferensen, d v s framåt i manualen. Informationen presenteras
i huvudsak på ett konsekvent och logiskt sätt. Som nämnts tidigare är dock kapitlen mer
funktionsorienterade än problemorienterade.

2.4.4 Exempel

Att använda exempel är att konkretisera de abstrakta koncept som ligger bakom varje
funktion. Användarna har olika förmåga att ta till sig abstrakt information, varför ett konkret
exempel kan hjälpa mycket för förståelsen.

Manualen har gott om exempel. Dessa presenteras i form av lättförståeliga instruktioner. Jag
tycker att exemplen är ganska lätta att ta till sig och lära sig från. Alla exempel för respektive
verktyg presenteras dock på samma ställe (i slutet av det aktuella kapitlet) och är inte tydligt
avgränsade från varandra.

2.4.5 Illustrationer

Instruktioner är alltid lättare att följa om det finns någon bild att referera till. Manualen har
gott om bilder från programmet.

2.4.6 Antropomorfism

Med antropomorfism menas att tillskriva datorn mänskliga egenskaper. Detta bör undvikas. I
manualen har jag inte träffat på någon antropomorfism.

2.4.7 Felmeddelanden och åtgärder

För att underlätta användarens inlärning och öka förståelsen för hur systemet fungerar så bör
de felmeddelanden som användaren kan stöta på presenteras i manualen. Felmeddelandena
bör ha detaljerade förklaringar och förslag på hur användaren kan gå tillväga för att rätta till
felet. Manualen bör också ha en sektion med s k ”troubleshooting”, en lista där potentiella
problem beskrivs samt vilka åtgärder som kan lösa problemen.

Manualen tar inte hänsyn till någon felhantering.
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2.5 Läslighet
Med läslighet menas saker som är direkt eller indirekt kopplade till hur lätt det är att läsa
manualen. Saker som kan påverka läsligheten är t ex språket och hur den vita ytan används.

2.5.1 Användande av den vita ytan

Tät text är svår att läsa, särskilt om innehållet är komplext och abstrakt. Om mycket luft (vit
yta) används i manualen blir den mindre avskräckande och lättare att läsa. Den vita ytan kan
användas för att gruppera saker och för att markera att något är viktigt.

Manualen har många bra sidor med avseende på denna aspekt, men också en hel del sidor där
man skulle kunna göra små förändringar för att förbättra intrycket. Vissa rubriker borde få lite
mer vit yta, så att man verkligen ser vart ett nytt kapitel börjar. I och med att kapitelrubrikerna
är centrerade och att för lite vit yta används, så försvinner rubrikerna in i den löpande texten.
Det är bättre att använda en extra sida istället för att komprimera texten.

Ett annat exempel är där punktlistor används varvat med korta meningar som ”ligger utanför”
punktlistan. Där används ingen vit yta för att skilja listan från den löpande texten. Detta gör
att punktlistorna tappar sin funktion.

På varje papper i hela manualen finns WRAP:s och Enators logotyper högst upp. Mellan
dessa står kapitlets namn på varannan sida och texten ”WRAP WIN USER`S MANUAL” på
varannan. Det första man ser när man bläddrar i manualen är dessa logotyper. Jag skulle vilja
påstå att de stjäl lite uppmärksamhet från själva innehållet i manualen. Dessa logotyper skulle
kunna göras mindre för att frigöra vit yta.

2.5.2 Språkbruk

För att öka läsligheten bör instruktioner skrivas på en lägre nivå än vad användaren faktiskt är
kapabel att läsa. Användarna uppfattar inte detta som något nedvärderande. De försöker förstå
instruktioner, inte avnjuta stor litteratur. Språket i en manual bör ha korta, enkla meningar,
korta, enkla ord, korta stycken, aktiv form, undvika negativa meningar, kronologisk form på
instruktioner och använda högst 50-55 tecken per rad.

Manualen använder ett ganska enkelt och lättförståeligt språk. Det förekommer naturligtvis en
hel del facktermer, men där dessa används är det inte onödigt. Det enda jag möjligtvis har att
invända mot är hänvisningarna till olika figurer och kapitel. Orden ”refer to…” används lite
för ofta för att hänvisa till något. Språket kunde göras mer levande om man hänvisade med
lite mer ”förklarande” text, t ex ”illustrated in…”, ”described in…” eller ”…will be (was)
introduced in chapter X.”. Detta är dock en detalj. I den alfabetiska dialogreferensen tycker
jag inte att det spelar någon roll om ”refer to” används.
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3 Ny och förbättrad utformning

3.1 Sammanfattning av analys
Jag har gått igenom manualen med avseende på sökbarhet, lärbarhet och läslighet. För att
förbättra utformningen på manualen med avseende på dessa kriterier föreslår jag att
nedanstående punkter tas i beaktande.

• Den alfabetiska dialogreferensen behöver inte finnas med i manualen, eller kan i alla fall
läggas i ett separat dokument. Den kan skrivas ut av användaren från programmet, vid
behov.

• Det är bra om ett alfabetiskt sökregister införs.

• Referenserna kan placeras längst bak i manualen.

• Vissa punkter och numreringar kan tas bort. Punkter och numreringar bör också vara
konsekventa. Numrering kan med fördel användas på sådant som skall utföras i
kronologisk ordning.

• "Note"-rutor kan utnyttjas lite mer sparsamt och gärna på samma ”ställen” i texten,
konsekvent.

• Det är bra om varje tabell introduceras med någon text så att det blir lättare att läsa
manualen.

• Vissa bilder med både svensk och engelsk text från programmet bör bytas ut så att det blir
enhetligt.

• Konventionerna bör följas genom hela dokumentet. Presentationen av Online Help-
funktionen (före alfabetiska dialogreferensen) behöver därför korrigeras.

• Ett problemorienterat istället för ett funktionsorienterat presentationssätt på exemplen kan
införas.

• Det kan gärna finnas med ett kapitel om felhantering.

• För att avgränsa t ex kapitel och punktlistor kan gärna mer vit yta användas.

I föregående kapitel analyserades vad dessa aspekter kan ha för inverkan på hur lätt det är att
söka i manualen, hur lätt det är att lära sig saker ur manualen och hur lätt det är att läsa
manualen.

3.2 Allmänt om manualer
Enligt Allwood (1998) skall dokumentation av program fylla många olika typer av
informationsbehov för användare t ex som att ge förslag på vilken typ av arbetsuppgifter som
kan lösas med programmet, ge en överblick av programmets struktur, ge information om
programmets funktioner o s v. Pappersdokumentation kan delas in i systemdokumentation,
instruktionsmanualer, användarhandböcker och lathundar. Gränserna för dessa är dock
flytande.
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Systemdokumentationen är i allmänhet skriven för tekniker och ger en mer eller mindre total
dokumentation av systemets funktioner. Instruktionsmanualen14 skall fungera som en lärobok
för nybörjare som lär sig programmet. Många instruktionsmanualer liknar dock
systemdokumentation eftersom de syftar till att ge en fullständig genomgång av programmet.
Användarhandboken vänder sig till den ”genomsnittlige” användaren och kan användas när
problem uppstår i datorinteraktionen. Lathundar är kortare sammanställningar av viktiga
kommandon eller programfunktioner.

För att en manual skall bli användbar (enligt Allwoods definition av användbarhet som
presenterats i ett tidigare kapitel) så är det viktigt att klargöra vilka funktioner en manual skall
fylla. Manualen bör också vara skriven på ett sätt som tar hänsyn till vilka kunskaper
användaren har. Förmågan att använda manualer kan dock utvecklas med träning.

Forskningsresultat som John Carrol och hans medarbetare har kommit fram till (sammanfattat
i Allwood (1998) sidorna 58-62) visar att de egenskaper som främst förhöjer användbarheten
hos manualer är:

• Kort manual – tester av användarnas datorprestationer visade att de användare som läste
”the minimalist manual”15 istället för den konventionella inlärningsmanualen lärde sig
samma saker som läsarna av den långa manualen, men på 40% snabbare tid.

• Stöd för aktiv inlärning – manualer som på ett strukturerat sätt uppmuntrar läsarens aktiva
inlärning har visat sig ge en något bättre inlärning än andra manualer.

• Uppgiftsorientering – en presentation som läggs upp utifrån strukturen på de uppgifter
som användaren ska lösa har främst två fördelar; det blir lättare för användaren att direkt
komma igång efter genomgången träning och dessutom stöder uppgiftsorientering
användarnas aktiva inlärning.

• Stöd för felhantering och genomförande av uppgifter – det är viktigt att manualen ger
användaren ett fullgott stöd när denne har gjort fel. Nybörjaren kan lägga ner mellan 25%
och 50% tid på att ta sig ur olika felsituationer. Informationen om hur användaren tar sig
ur felsituationer bör vara allmän, tydlig och utförlig och finnas i ett tidigt kapitel i
manualen. Det är också viktigt att användaren får övning i att använda programmets
hjälpfunktion.

Enligt Allwood (1998) är det också viktigt att manualförfattaren gör klart för sig själv vem
texten vänder sig till och sätter sig in i vem den blivande läsaren är. De blivande läsarnas
kunskaper, motivation och vana vid att läsa texter är några exempel på nyttig information.
Författaren måste dessutom ha klart för sig vilket syfte han/hon har med texten, d v s om det
är systemdokumentation, en instruktionsmanual eller en användarhandbok som skall skrivas.

                                                
14 Instruktionsmanualer kallas ibland felaktigt för användarhandböcker.
15 ”The minimalist manual” var 25 % kortare än den konventionella inlärningsmanualen.
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